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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats undersöker vilka uppfattningar sjuksköterskor och homosexuella män 

har kring reglerna för blodgivning, med inriktning på att homosexuella män i praktiken inte 

får donera blod. Studien har genomförts med kvalitativ intervju som metod. 

 

Resultatet framhäver att mina informanter klassificerat blod och människor olika, där både 

utländskt blod och svenskt blod rangordnas efter potentiell risk för smitta. Sjuksköterskorna 

och de homosexuella männen hanterar även reglerna olika, där sjuksköterskorna lägger ett 

större fokus på att skydda de som ska få blodet. Samtidigt anser de i likhet med de homo-

sexuella männen att reglerna är diskriminerande och bygger på fördomar om att homosexuella 

män skulle bete sig mer riskfyllt än andra i samband med smitta. Egentligen går det inte med 

säkerhet att veta om någon är ärlig när de besvarar hälsodeklarationen som ska hjälpa 

blodcentralerna att sålla bort olämpliga donatorer. 

 

Bloddonation från homosexuella män går att se från olika håll och är därför ett komplext 

ämne utan ett lätt svar, då tekniken inte kan upptäcka smitta omedelbart från smittillfället. 

Däremot framhäver mina informanter att alla bör bli bedömda efter individuellt beteende 

istället för kollektivt. Exempelvis bör homosexuella män i monogama förhållanden få donera 

blod. 

 

Nyckelord: Bloddonation, homosexualitet, HIV/AIDS, fördomar 

 

  



Abstract 
This Bachelor Thesis investigates the perceptions nurses and homosexual men, respectively, 

have concerning the rules for blood donation, focusing on the fact that homosexual men in 

practice aren't able to donate blood. The study was conducted using qualitative interviews. 

 

The results emphasise that my informants classify blood and people differently, where both 

foreign and Swedish blood are rated on potential risk of infection. Nurses and homosexual 

men also handle the various rules differently, the nurses placing greater focus on protecting 

receivers of blood. At the same time nurses, like the homosexual men, find the rules 

discriminatory and based on the prejudice that homosexual men have a riskier lifestyle than 

others relating to infection. In reality, there can be no certainty in knowing if someone is 

honest when answering the health declaration which is meant to help the blood bank weed out 

unsuitable donors. 

 

The issue of blood donation by homosexual men can be approached from different angles and 

is therefore a complex topic without an easy solution, especially since current testing cannot 

detect the HIV virus immediately after transmission. In contrast, my informants emphasise 

that everyone should be judged on individual behaviour instead of collectively; for example, 

homosexual men in monogamous relationships should also be able to donate blood. 

 

Key Words: Blood donation, homosexuality, HIV/AIDS, prejudices 
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enormt större kunskapsbank tack vare er. Stort tack! 

 

Självfallet ska även min handledare Björn Alm bli avtackad. Vi har inte alltid velat styra 
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Tack även till samtliga som lyssnat på mitt höga tänkande, kommit med förslag och korrektur-

läst. Framförallt till min sambo för att du hjälpt, tröstat och stöttat mig genom hela skrivandet. 
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1. Inledning 
Homosexuella män har rätt att donera blod, men bara under förutsättning att de inte har haft 

samlag under de senaste 12 månaderna. Detta gäller även för de homosexuella män som är 

gifta eller haft samma partner i flera år. Dock är det något som inte gäller för heterosexuella, 

som istället får donera blod 3 månader efter varje ny sexpartner. Reglerna som vi har kan 

därför ifrågasättas som rimliga och anses vara rent utav diskriminerande. Ur ett historiskt 

perspektiv redogör RFSL (2014) för att homosexualiteten och samkönade kontakter 

avkriminaliserades år 1944 och år 1979 beslutade socialstyrelsen att stryka homosexualitet i 

sin förteckning över sjukdomar i Sverige. 2015-01-01 uppdaterades diskrimineringslagen 

(SFS 2014:958) vilken säger att ingen får diskrimineras utifrån sexuell läggning. Trots att det 

finns en intolerans mot diskriminering gentemot homosexuella verkar det som om vissa 

aspekter ändå lever kvar inom bloddiskursen. 

 

Reglerna för blodgivning utesluter inte homosexuella män rent formellt som donatorer, men 

den långa karenstiden från det senaste samlaget gör ändå att sexuellt aktiva homosexuella 

utesluts i praktiken. Anledningen till denna uteslutning av homosexuella män grundar sig i de 

högre riskerna att vara smittad av HIV/AIDS. På senare tid har HIV/AIDS blivit mer 

aktualiserat, inte minst genom roman- och TV-serieskildringen Torka aldrig tårar utan 

handskar skriven av Jonas Gardell, som har hyllats och vunnit flera priser för sin skildring av 

80-talets epidemiska utbredning av HIV i Sverige. Serien gav Jonas Gardell en utnämning 

som hedersdoktor 2013 vid Linköpings Universitet (Karlsson, 2013). Även under 2014 års 

upplaga av Musikhjälpen1 låg fokus på insamling av pengar för att hjälpa människor i behov 

av bromsmedicin (Sveriges Radio, 2014). HIV/AIDS har sedan det upptäcktes påverkat 

människor i hög grad och framför allt de som själva testats positiva upplever att de blir utsatta 

för fördomar i sin vardag. I en intervju med ”Emma” förmedlar P1 dokumentär (Sveriges 

Radio, 2012) hennes upplevelser som HIV-positiv och hur hon väljer själv att inte öppet gå ut 

med sin diagnos, på grund av rädslan om att bemötas med avståndstagande.  

 

Enligt Vårdguiden (2013) sprids HIV/AIDS genom både hetero- och homosexuella kontakter 

och kan testas med säkerhet inom 12 veckor. Det finns därför inga biomedicinska anledningar 

till att bruka andra karenstider för bloddonationer för homosexuella män och de kan därmed 

anses vara en andra klassens blodgivare. På grund av att vem som helst kan bli smittad av 

                                                 
1 Läs mer om arrangemanget Musikhjälpen på Sveriges Radios hemsida, www.sr.se  

http://www.sr.se/
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HIV och att det inte finns några egentligt rimliga grunder till en uteslutning av homosexuella 

behövs andra förklaringsmodeller.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Som grund i denna studie finns en tanke om att upptäcka olika aspekter om reglerna kring 

bloddonation. Att vara en sexuellt aktiv homosexuell man är i dagens Sverige förknippat med 

risker i samband med bloddonation och grundar sig i statistiska uträkningar om smittspridning 

av HIV-viruset. Dock behöver inte reglerna nödvändigtvis vara i samklang med vilka vardag-

liga åsikter som finns om reglernas rimlighet. Syftet med studien är således att undersöka 

vilka uppfattningar sjuksköterskor och homosexuella män har kring reglerna för blodgivning, 

med inriktning på att som sexuellt aktiv homosexuell man finns det inte en möjlighet att få 

donera blod i praktiken. 

 

För att besvara syftet finns följande frågeställning som hjälp: 

 På vilket sätt klassificerar mina informanter människor och blod? 

 Vilka olika uppfattningar och förklaringsmodeller om bloddonationens regelverk 

tillämpar mina informanter?  

 Hur reflekterar mina informanter om vem som kan ges tillåtas att donera blod? 

 

1.2 Disposition 
Efter denna inledning tar uppsatsen avstamp i en metodgenomgång. Här kommer jag att 

presentera tillvägagångssättet för studien, innehållande kvalitativ intervjustrategi, urvals-

process, analys, kvalitetsbedömning och etiska överväganden. En metoddiskussion sker även 

löpande inom de olika delarna. Metodkapitlet avslutas med förslag till hur studien kan 

vidareutvecklas. Metoden är den del som är fristående från de övriga kapitlen och kan för den 

som önskar bläddras förbi. Dock är mitt råd att innan bekanta sig med mina informanter under 

urvalsprocessen (punkt 2.2). 

 

En teoretisk genomgång följer metoden, uppdelad i tre avsnitt. Inom dessa behandlas 

diskussioner kring klassifikationer och smuts, teorier om gåvor och utbyte, samt reflektioner 

om moral och tillit. Här kommer jag att bekanta läsaren med antropologer som Joy Henry, 

Mary Douglas, Richard Wilk, Lisa Cligget, Arjun Appadurai och Jarrett Zigon. Även 

sociologerna Marcel Mauss, Unni Kjærnes, Mark Harvey och Alan Warde samt statsvetaren 
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Gert Tinggaard Svendsen kommer att presenteras. Dessa teoretikers resonemang kommer att 

användas för att förklara informanternas resonemang om bloddonation. 

 

I resultatdelen kommer mina informanter till tals. I kapitlet Klassifikationer av blod och 

människor presenteras informanternas syn på blod, hur de själva klassificerar blod och andra 

människor, samt hur de resonerar om misstänkliggörandet gentemot andra personer i samband 

med blod. Kapitlet Att hantera lag och moral är uppdelad i två delar. Anledningen till denna 

uppdelning är att mina informanter inte samtalar lika kring lag och moral. Den första delen 

behandlar sjuksköterskornas resonemang om bra vård och den andra delen behandlar 

homosexuellas upplever om diskriminering. I det sista kapitlet Fördomar och tillit berör 

informanternas resonemang om homosexuella bör ges tillit att donera blod och på vilka 

grunder, samt hur en uteslutning påverkar människor. 

 

Den avslutande diskussionen är dels menad att sammanfatta resultatdelen, men också för att 

tillsammans med slutsatser som dras ur mina informanters resonemang och teori kunna ge en 

återkoppling till studiens syfte och frågeställning.  

 

Innan metoden presenteras kommer inledningen att avslutas med en bakgrund om HIV/AIDS 

i samband med blod för att skapa en inblick i den problematik som berör homosexuella och 

bloddonation. 

 

1.3 Bakgrund om HIV/AIDS och blod 
Under 1970-talet började HIV-viruset spridas över världen och skapade en moralpanik om 

drogmissbruk och sexuellt beteende. 1983 rekommenderade the U.S. Public Health Service 

att införa ett förbud mot sexuellt aktiva homo- och bisexuella män att donera blod i USA, 

enligt Bayer (1983: 5ff). Beslutet togs i första hand då dessa personer ansågs tillhöra en 

högriskgrupp att drabbas av HIV, som sedan riskerade att spridas vidare genom de homo- och 

bisexuella män som var aktiva bloddonatorer. Förbudet stöttades bland annat av nationella 

föreningar för människor med blödarsjuka. Individer med blödarsjuka kräver kontinuerliga 

blodtransfusioner och löper därför större risk att bli smittade med HIV, menade föreningarna. 

Organisationer för homosexuella reagerade med bekymmer på den förändrade attityden och 

tydlig var deras rädsla att bli stigmatiserade som personer med smutsigt blod (ibid.). 
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Berner (2011) diskuterar hur olika organisationer i Sverige skiljde sig i sitt hanterande av det 

nya viruset under 80-talet. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och trans-

personers rättigheter, gick tidigt ut med brev till sina medlemmar och även genom en större 

presskonferens, där de rekommenderade homo- och bisexuella män att avstå från att donera 

blod (Berner, 2011: 389f). Varför RFSL valde att aktivt positionera sig i ett sådant tidigt 

skede, förklaras av att de aktivt följde spridningen av HIV och misstänkte att det spreds via 

homosexuella kontakter. Istället för att riskera stigma ville RFSL själv ta kontrollen och göra 

ett aktivt val där de själva stod bakom ett eventuellt förbud (ibid.). Enligt Berner (2011: 386) 

var detta något unikt för Sverige. I andra länder var det främst statliga myndigheter som kom 

med liknande rekommendationer. I Sverige intog Socialstyrelsen en mer avvaktande position, 

då det redan var svårt att få tillräckligt många att donera blod i Sverige. I många andra länder 

sågs bloddonationerna istället som en samhällelig plikt (Berner, 2011: 390f). 1984 intog 

Socialstyrelsen (Berner, 2013), en mer aktiv position vilket innebar att människor med 

särskilda riskbeteenden, däribland sexuellt aktiva homosexuella män med flera partners, inte 

accepterades som bloddonatorer. Året därpå förbjöds samtliga homo- och bisexuella män som 

haft samlag med en annan man efter 1979 att ge blod (Berner, 2013). Efter år av ifråga-

sättande diskussioner har dock dagens regler sammanfattats till att homosexuella män inte får 

lämna blod inom 12 månader sedan det senaste samlaget (SOSFS 2009:28).  

 

Enligt blodcentralens (2014) hemsida geblod.nu har bloddonatorn tillsammans med 

personalen på blodcentralerna ett gemensamt ansvar för att avgöra om blodet som doneras är 

fritt från smitta. Därför görs tester på varje donerad påse blod efter syfilis, HIV och gulsot, 

utöver en hälsodeklaration som donatorn fyller i vid varje besök. I hälsodeklarationen får 

bloddonatorn svara på frågor bland annat om utlandsvistelser, sjukdomar och sexliv och olika 

karenstider avgör ifall donatorn är lämplig (ibid.). Detta gör det betydelsefullt att donatorerna 

svarar sanningsenligt på frågorna. För att undvika blodsmitta, ska den heterosexuelle donatorn 

vänta tre månader vid sexuella relationer med en ny partner för att anses vara lämplig, enligt 

Blodcentralen (2014). För den homosexuelle mannen är karenstiden dock 12 månader sedan 

det senaste samlaget (ibid.). Detta innebär i praktiken att sexuellt aktiva homosexuella män är 

uteslutna från att lämna blod, även om de skulle vara i ett monogamt förhållande. 

 

Anledningen till att reglerna förändrades var en förhoppning om att fler skulle börja vara 

ärliga i hälsodeklarationen (Socialstyrelsen, 2010). Inte endast homosexuella män uteslöts 

innan regeländringen, utan även samtliga män som haft sex med en annan man. Fokus började 
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istället ligga på riskbeteenden, där varje samlag en man har med en annan man ses som en 

risk för att smittas av HIV. Regelförändringen resulterade i olika karenstider för hetero- och 

homosexuella, 3 och 12 månader respektive (Socialstyrelsen, 2010). En betydelsefull skillnad 

var att för den heterosexuelle räknades karenstiden från det första samlaget med en ny partner, 

medan för den homosexuelle räknades den istället från senaste samlaget oavsett om det var 

med en stadig eller en ny partner. Socialstyrelsens (2010) försvar för skillnaderna var och är 

att även blod från homosexuella män i monogama förhållanden kan vara smittat. Detta därför 

att parterna aldrig kan intyga varandras sexuella beteende. I detta låg och ligger nödvändigtvis 

inte bedömningen att homosexuella är mer sexuellt promiskuösa än andra. Däremot 

argumenterade Socialstyrelsen (2010) för att eftersom HIV-smitta är så pass mycket mer 

utbredd bland homosexuella kan en enda otrohetsaffär vara farlig. Risken att smittas är helt 

enkelt större för homosexuella än för heterosexuella, menar Socialstyrelsen (2010). På så vis 

gör Socialstyrelsen ett tydligt ställningstagande på statistiska grunder: homosexuella mäns 

sexuella beteende är farligare än heterosexuellas.  
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2. Metod 
I denna del av uppsatsen presenteras den metod som används för att genomföra studien, samt 

urvalsprocess, etiska överväganden, kvalitetskriterier och analysprocess. Metoden diskuteras 

löpande i texten. Avslutningsvis följer förslag på vidare forskning. 

 

2.1 Kvalitativ intervju 
Studien genomförs med intervju som metod. Traditionellt förknippas antropologisk metod 

med deltagande observation. Agar (2008: 157ff) menar att observation och intervju är svåra 

att särskilja och är i ständig påverkan av varandra. På fältet kan således inte intervjuer skalas 

bort och likaså i en intervjusituation kan människor också observeras (ibid.). Det förs ständiga 

diskussioner om hur antropologisk forskning bör utföras, där Agar (2008: 160) menar att 

intervjuer bör användas som den huvudsakliga metoden och observation som ett komplement 

till intervjuerna. Bland andra Fangen (2005: 32) menar dock att deltagande observation ger en 

rikare bild av vad som sker och att det bildas en större närhet till informanterna genom 

metoden. Denna studie skulle kunna utföras genom både observation på blodcentraler och 

genom intervjuer, där en kombination vore optimalt. Dock kräver det tillträde till fältet och 

behöver godkännas från högre instanser så som landstinget och Linköpings Universitets etik-

prövningsnämnd, samtidigt som det skulle kräva turen att faktiskt hinna se någon som blir 

nekad att ge blod. Att homosexuella i praktiken nekas ge blod är troligen något som är känt 

och konsekvensen kan bli att denna grupp av människor inte heller rör sig bloddonations-

kretsen. Under den tiden som står i förfogande för uppsatsens omfång blir observation därmed 

problematiskt och inte minst väcker det etiska dilemman, där hälsa för många är något privat 

och inte bör vara tillgängliga för vem som helst. På grund av denna problematik har studien 

genomförts med intervju som metod. Genom att intervjua har istället informanterna kunnat 

berätta om sina egna upplevelser, något som troligen varit svårare med både observation eller 

enkät som undersökningsmetod. 

 

Det finns olika strategier vid utförandet av intervju, där samtalet styrs i olika grad. 

Strategierna består oftast av strukturerad och standardiserad, ostrukturerad och informell, 

samt semi-strukturerad intervju (Bryman, 2011: 206). Karaktären på intervjuerna blir olika 

beroende på vilken strategi som väljs. En strukturerad och standardiserad intervjustrategi styrs 

i hög grad består av bestämda frågor i ett färdigt schema som inte avviks från och strategin 

väljs om svaren ska sträva efter jämförbarhet i analysen (Patton, 2002: 344ff). Bryman (2011: 

203) menar att denna typ av intervju är vanligt förekommande i kvantitativ metod. Den 
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ostrukturerade och informella intervjun brukar normalt användas när det finns liten kunskap 

om fältet (Patton, 2002: 342f). Strategin förknippas istället med en svag styrning som tillåter 

informanten att tala fritt kring olika teman och inom den givna kontexten intervjuare och 

informant befinner sig i (ibid.). Agar (2008: 140) jämför denna strategi som ett vanligt samtal. 

Ifall det finns en intervjuguide, men flexibilitet tillåts i själva intervjusituationen kan strategin 

beskrivas som semi-strukturerad (Patton, 2002: 343f). Fördelen med denna strategi är att 

intervjun håller sig inom ramen av ämnet, men tillåter följdfrågor och att andra intressanta 

aspekter får utrymme intervjun. Då mitt syfte inte har varit att eftersträva en jämförbarhet 

mellan informanternas svar och att det samtidigt funnits ett fokus på vad intervjun ska 

behandla, har den semi-strukturerade strategin med intervjuguide använts. Under intervjuerna 

har informanterna varit öppna och utvecklat sina svar vilket har gjort att intervjuguiden endast 

behövts användas som ett stöd. 

 

I studien har fem personer intervjuats och totalt 4 intervjuer genomförts, då en intervju skedde 

i par. Informanter fick information om att avsätta cirka en timma och i slutet av varje intervju 

fick de frågan om ett återbesök var möjlig efter transkriptionen. För att intervjuerna skulle ske 

på informanternas egna villkor, lät jag dem själva välja tidpunkt och plats för intervjuerna. 

Agar (2008: 120f) menar att detta kan förminska den asymmetri som ofta råder mellan 

forskare och informant. Under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 1) som hjälp till 

att leda samtalet framåt, men den reviderades i viss mån för att ta bort sådana frågor vilka 

upplevdes som irrelevanta eller som besvarades genom andra frågor. Vissa frågor har även 

ställts annorlunda beroende på informanten, då det inte upplevdes som rimligt att ställa exakt 

samma fråga till en homosexuell man som till en sjuksköterska. 

 

2.2 Urvalsprocess och informanter 
Studien lyfter synvinklar om bloddonation från två olika håll, dels genom samtal med homo-

sexuellas män, men även utifrån sjuksköterskors yrkesmässiga synsätt. Anledningen till att 

studien utgår från två olika grupper av människor ligger i tanken om dessa kan ha olika syn på 

blod och smitta och skulle kunna vara varandras motpoler. Till exempel kan homosexuella 

tänkas anse sig vara diskriminerande av det rådande regelverket, medan sjuksköterskor kan 

förväntas tillämpa en mer medicinsk synvinkel samtidigt som de utsätts för risken att själva 

drabbas av blodsmitta i samband med nålstick. Då jag även har egna åsikter kring ämnet 

bidrar dessa tänkbara motpoler till en öppenhet till synvinklar som nödvändigtvis inte 

stämmer in med mina egna. 
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Urvalsprocessen av studiens informanter startades genom att lägga ut en öppen förfrågan på 

det sociala nätverket Facebook. Genom denna förfrågan nåddes två av informanterna. De 

andra informanterna nåddes genom att aktivt fråga vänner om de kunde rekommendera en 

villig informant och en som deltog genom sin sambos deltagande. Bryman (2011: 434) 

beskriver detta tillvägagångssätt som ett målstyrt urval, vilket innebär att leta efter relevanta 

informanter på ett strategiskt vis. Vid kvalitativa studier brukar normalt annonsering och 

strategiska urval användas och är en form av tillgänglighetsurval, enligt Fejes och Thornberg 

(2009: 229f). Även Patton (2002: 230ff) beskriver att urvalet bör innehålla en strategi för att 

finna de informanter som innehar de erfarenheter och berättelser vilka är väsentliga för 

studien. Urvalet för denna studie kan dels ses som målstyrt på grund av att särskilda 

informanter har efterfrågats, men även styrt efter en tillgänglighetssynpunkt då det egna 

kontaktnätet har används. 

 

Ett fåtal av informanterna är bekanta till mig, vilket kan medföra både för- och nackdelar. En 

fördel är att den redan existerande relationen innebär att den intervjuade kan bli mer bekväm 

och våga berätta om sådant som kan upplevas som obekvämt eller känsligt. Relationer mellan 

forskare och informanter är viktigt för att skapa band som kan leda till en öppenhet och driva 

forskningen framåt, enligt (Patton: 2002: 312f). Agar (2008: 58) menar även att indexikali-

teten kan bli högre när det redan finns en relation. Nackdelen med en hög indexikalitet är 

dock att det redan kan finnas en bild av hur personen är och att indexikaliteten istället blir 

falsk. Då det endast är ett fåtal som är bekanta sedan tidigare är dessa frågor om indexikalitet 

inte nödvändigtvis problematiska. 

 

I studien deltar totalt fem informanter, tre homosexuell män, samt en manlig och en kvinnlig 

sjuksköterska. Informanternas fingerade namn är Caroline och Alexander, vilka är sjuk-

sköterskor, samt Henrik, Fabian, Carl som är homosexuella män. De är i 20-35 års ålder. Fem 

personer kan upplevas som för få för säkra slutsatser. Dock menar Bryman (2011: 436f) att 

det inte finns några givna svar för hur många informanterna ska vara för att nå teoretisk 

mättnad, detta varierar beroende på studien utformning och syfte. Detta stämmer in med 

Kvale och Brinkmann (2014: 155f), som menar att det ska finnas så många informanter som 

krävs för att ta reda på den kunskap som eftersträvas, men att även tid och resurser är 

avgörande faktorer.  
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2.3 Analys 
Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan analys och datainsamling, menar Patton (2002: 

436f) och därför bör inte funderingar som dyker upp under datainsamlingen ignoreras. På 

grund av att vissa huvudaspekter började synas tidigt under intervjuerna förändrades också de 

kommande intervjuerna för att även fokusera på dessa aspekter. Denna arbetsprocess föredras 

vid kvalitativa studier, enligt Patton (2002: 436f) då det är ett sätt att uppfatta och förstå 

fältets natur. Om analysprocessen startats för tidigt finns dock risken att inte vara öppen nog 

och därmed missa oväntade aspekter. Jag har varit medveten om denna risk och ställt frågor 

utöver intervjuguidens, samt följdfrågor. Alla intervjuer har transkriberats fullständigt för att 

involvera så stora delar som möjligt, även om det varit tydligt att det inte funnits stor relevans 

för studiens senare resultat. Även längre pauser och ofullständiga meningar har markerats. 

Noggranna transkriberingar kan i slutändan visa sig viktiga och är därför att föredra, enligt 

Fejes och Thornberg (2009: 157). 

 

Transkriberingarna har därefter lästs och kodats för att begränsa och systematisera materialet. 

Kodningen skedde först öppet, vilket Fejes och Thornberg (2009: 42ff) beskriver som ord 

eller korta meningar för vad som sägs. Den öppna kodningen har sedan granskas för att hitta 

samband bland koderna och till andras forskning (ibid.). Koderna kategoriserades och 

bedömdes därefter selektivt, vilket är ett sätt att särskilja de koder som anser viktigast och mer 

frekventa (ibid.). Den selektiva kodningen har analyserats tematiskt (Bryman, 2011: 527ff) 

för att återfinna gemensamma aspekter i informanternas intervjuer. 

 

2.4 Kvalitetskriterier  
Kvantitativ forskning har ett tydligare fokus på att förklara fenomen, medan förståelsen är det 

som den kvalitativa forskningen eftersöker. Därför bör inte samma kvalitetskriterier användas 

inom kvalitativ forskning som inom den kvantitativa forskningen där validitet och reliabilitet 

är nyckelbegrepp (Bryman, 2011: 351ff). Att det finns stabila mått i undersökningen som ger 

samma utfall oberoende på personen som utför den, kännetecknar reliabilitet (Bryman, 2011: 

160ff). Svensson och Starrin (1996: 210) menar dock att inom kvalitativ forskning kan det 

diskuteras om det finns något konstant objekt att studera. Med utgångspunkt i en 

konstruktionistisk ansats2 menar de att det inte kan säkerställas att samma fråga genererar 

samma svar. En anledning är att människor inte innehar likadan kunskap. När det gäller 

                                                 
2 Se Patton, M. Q. 2002. Qualitative research & evaluation methods. 3. ed. London: SAGE, 

för mer information om metodologiska utgångspunkter. 
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kvalitativa studier brukar reliabilitet därför bedömas i samband med validiteten i studien, 

vilket istället innefattar att det som ska mätas också verkligen mäts (Bryman, 2011: 160ff). 

För kvalitativ forskning är det viktigt i vilken utsträckning den valda metoden är lämplig för 

att studera det som är avsett att studera (Kvale & Brinkmann, 2014: 296). Att ständigt 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat blir en del av validiteten. 

 

Kvale och Brinkmann (2014: 295f) menar att validiteten inom kvalitativ forskning också kan 

styrkas med hjälp andra verktyg. För att öka kvaliteten har trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering, med tillförlitlighet som samlingsnamn introducerats (ibid.; 

Bryman, 2011: 354). Enligt Bryman (2011: 353ff) handlar tillförlitlighet om hur studiens 

resultat kommer att accepteras av andra. Ett sätt att kontrollera tillförlitligheten är att göra en 

respondentvalidering, vilket innebär att tillsammans med informanterna säkerställa att 

resultaten och tolkningar överensstämmer med deras verklighetsbild. Några av informanterna 

kontaktades i efterhand för att kontrollera trovärdigheten och de kontaktade godkände min 

tolkning som rimlig. Dessutom transkriberades samtliga intervjuer och anteckningar fördes 

vid sidan om intervjuerna för att inte misstolka informanterna i efterhand. Genom detta 

förfarande kan studien anses vara tillförlitlig. 

 

Om resultatet går att använda inom andra sammanhang, kännetecknar överförbarheten i 

studien. Genom en utförlig beskrivning av metod och resultat kan studien användas för att 

upprepas i en annan kontext (Bryman, 2011: 353ff). Resultat och intervjuguide är i sig 

överförbar till andra diskurser så som organdonation eller andra ämnen som behandlar 

HBTQ-frågor i samband med HIV, alternativt för andra grupper som blir uteslutna från att 

donera blod. En utförlig beskrivning av studiens metod och resultat innebär också att det ges 

möjlighet att avgöra rimligheten i slutsatserna, med andra ord pålitligheten i studien (ibid.) 

och jag anser att jag är transparant i min beskrivning. Det urval som gjorts kan även 

diskuteras i samband med resultatets rimlighet och det är skäligt att anta att urvalet inte är 

skevt. Även fastän det finns starka åsikter kring reglerna är det inte någon av informanterna 

som arbetar aktivt mot en förändring, men det är inte heller något ämne som är helt nytt för 

dem.  

 

Till sist beskriver Bryman (2011: 355f) att konfirmering berör medvetenheten om hur egna 

värderingar och teoretiska inriktning kan påverka resultaten. Kvale och Brinkmann (2014: 

292f) menar att det inte går att vara helt fri från subjektivitet, men att det är viktigt att 
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reflektera över värderingarna och även eventuella fördomar. Jag är själv bloddonator och har 

sedan jag började donera blod upp levt reglerna som diskriminerande. För att motverka att 

dessa åsikter utformade resultatet valdes bland annat sjuksköterskor till urvalet då de med stor 

sannolikhet kan bidra med en kontrast och medicinsk infallsvinkel och att det finns en större 

öppenhet inför olika åsikter. Förkunskap och åsikter kan dock med fingertoppskänsla vara 

positivt, då det med rätt informant kan starta en diskussion och få fram rikare data. 

 

Även teoretisk mättnad, att insamlad data är så pass omfattande att inget nytt dyker upp är ett 

sätt att öka trovärdigheten på studien (Bryman, 2011: 436). Fejes och Thornberg (2009: 219f) 

lyfter dessutom att tillförlitligheten kan öka om det finns ett reflexivt förhållningssätt till 

studiens metodval, teori, värderingar, förförståelse. Det är befogat att anse att resultatet inte 

uppnått full mättnad, då det har krävts en avgränsning för det tidsspann studien tillåtit. Denna 

studie har genomförts med ett relativt homogent åldersspann, samt är könsfördelningen 

ojämn, vilket kan innebära en risk i att påverka resultatet. Åldersspannet 20-35 år är dock 

intressant, då det är i dessa åldrar det inte finns en direkt sammankoppling till HIV-epidemin 

och kan därför anses till stor del vara med objektiv. I studien intervjuas en kvinna, medan 

övriga fyra består av män. Dock representeras sjuksköterskorna av både män och kvinnor, 

samt att det inte skulle vara lämpligt i studien att intervjua homosexuella kvinnor då de inte 

nekas donera. Informanterna har själva lyft fram sina fördomar om att det troligen finns de 

människor som har mer starka åsikter om reglerna åt olika poler, vilket innebär att det med 

stor sannolikhet finns andra åsikter som inte kommit fram. Dock är det orimligt att anta att 

informanterna inte är representerabara och att de endast skulle utgöra en minimal del av 

befolkningen. Fler informanter hade troligen nyanserat insamlad data, men fem olika 

informanter blev begränsningen och validitet har uppnåtts genom att studera det fenomen som 

var avsett att undersöka. 

 

2.5 Etiska överväganden 
Under 2011 lanserade Vetenskapsrådet skriften God forskningssed av Göran Hermerén. 

Denna och Statement on ethics av American Anthropological Association, (AAA, 2012) har 

legat till grund för den etiska övervägning som gjorts i samband med studien. Det är viktigt att 

de som medverkar i studien skyddas från eventuell skada eller kränkning, individskyddkravet, 

och samtidigt är forskningen betydelsefull för samhället och inte ska hindras, forskningskravet 

(Hermerén, 2011: 18). Om de två kraven kommer i konflikt ska det alltid ske en vägning dem 

emellan. Beroende på den typ av forskning som utförs kan skada tillåtas i viss mån. Enligt 
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Statement on ethics (AAA, 2012) ska antropologer undvika att utsätta deltagare för både kort- 

och långsiktig skada i samband med forskningsprocessen. Detta är framför allt viktigt när 

forskning sker om och med utsatta samhällsgrupper. 

 

Enligt lagen om etikprövning som avser människor (Lag 2003:460), gäller generellt för 

forskning att deltagande i studien ska utgå utifrån ett informerat samtycke, det vill säga att 

deltagaren är så pass informerad att ett eget aktivt val kan göras. Informationen ska behandla 

syfte och villkor för studien, deltagarens frivilliga deltagande och rätt av när som helst bryta 

sin medverkan utan att någon påföljd kommer att ske, samt att materialet inte kommer att 

användas till andra ändamål än till studiens. Lagen stämmer överens med Statement on ethics 

(AAA, 2012), som även lyfter fram att material ska förvaras på sådant sätt att personlig 

integritet inte tar skada. Forskaren ska upprätthålla en respektfullhet gentemot andra (ibid.). 

Detta innebär främst att ingen ska utnyttjas för forskarens personlig gagn av arbetet, men även 

att skydda den personliga integriteten genom anonymitet och att göra det färdigställda 

materialet öppet för forskningsdeltagarna att ta del av (ibid.). Då ämnet kan anses vara 

känsligt och att somliga åsikter inte nödvändigtvis accepteras, läggs extra hänsyn till 

anonymitet och konfidentialitet. 

 

För att väcka intresse gav jag en kortare beskrivning av arbetet under sökningen av 

informanter. Detta innebär att informanterna har kunnat besluta om att delta i studien eller 

inte. Denna kortfattade beskrivning tog fyra av informanterna del av, medan den sista 

informanten tog del av den fullständiga beskrivningen som gavs inför varje intervju. Den 

större beskrivningen innefattade det huvudsakliga målet och syftet, dock med förbehållet att 

eventuella modifieringar kunde komma att göras. Godkännande av inspelning, varsam 

hantering av material och att det endast kommer användas till denna studie, frivillighets-

principer, anonymitet och konfidentialitet togs även upp. Under parintervjun finns det inte en 

garanti att informanterna kommer att kunna identifiera varandra, något som gavs samtycke 

till. 

 

Ämnet kan anses vara av känslig karaktär för vissa, inte minst om de själva har blivit utsatta 

för nekande och om någon närstående eller de själva någon gång behövt akut blod. Jag ansåg 

ändå att de etiska övervägandena som möjliga att handskas med då de informanter som valde 

att ställa upp i studien innan fått information om studiens syfte och innehåll. Informanterna 

fick dessutom själva välja plats för intervjutillfället för att skapa förtroende och frivillighet. 
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En fullständig genomgång av syfte, innehåll, rättigheter och samtyckesförfrågan utfördes 

dessutom inför varje intervju så att varje informant skulle ha ett val att dra sig ur, både innan 

och under intervjuns gång. Informanterna har blivit informerade om anonymitet och 

konfidentialitet i studien, samt att samtliga namn är fingerade. Genom detta tillvägagångssätt 

anser jag ha uppfyllt de etiska kraven för god forskning. 

 

2.6 Förslag till vidare forskning 
Denna studie är begränsad till intervjuer med sjuksköterskor och homosexuella män, men 

hade kunnat utföras genom observation på blodcentraler eller blodbussar, för att kunna 

observera reaktioner och hantering direkt på plats. I kombination med intervjuer på fältet 

skulle en sådan studie kunna ge ett mycket rikt material om hur människor bedöms som 

riskfria eller inte. Även enkät som metod är användbar för att kunna samla in fler åsikter om 

reglerna. 

 

För att ge en mer bred bild av åsikter skulle även andra yrkesgrupper inkluderats, då det inte 

är säkert att exempelvis läkarkåren resonerar likadant som sjuksköterskor. Det är inte endast 

homosexuella som är uteslutna i praktiken och även åsikter från andra människor inom 

HBTQ-gruppen kan undersökas för att utveckla studien. 

 

Jag kan tänka mig att det kan vara olika resonemang kring reglerna från en person som 

upplevt hur samhället såg ut under HIV/AIDS-epidemin. Studien kan därför vidareutvecklas 

med en mer heterogen åldersgrupp.    
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar de huvudsakliga teoretikerna som används i studien. De presenteras i 

tre olika delar. Inom den första delen introduceras Joy Henry och Mary Douglas och 

behandlar klassifikationer och smuts. Den andra delen lyfter frågor kring gåvorteorier där 

Marcel Mauss, Richard Wilk, Lisa Cligget och Arjun Appadurai presenteras. I den sista delen 

presenteras syner på moral och tillit där Jarrett Zigon, Unni Kjærnes, Mark Harvey och Alan 

Warde samt Gert Tinggaard Svendsen är framträdande. 

 

3.1 Om klassifikationer och smuts 
Varje sekund utsätts människan för mängder av intryck och för att undvika att överbelastas 

sorterar hjärnan intrycken. Den brittiske socialantropologen Joy Hendry menar att människan, 

mer eller mindre medvetet, gör en sortering av sin omvärld genom att använda sig av sociala 

klassifikationssystem som ett sätt att skapa ordning och lätt känna igen det som bland annat 

anses farligt, moraliskt eller dåligt (Hendry, 2008: 20ff). Klassifikationer är inget som är 

medfött, utan någon som människan socialiseras in i och bidrar därför till ett sätt att sätta 

ramar kring vad en kultur innefattar, oavsett om kulturen består av olika grupper av 

människor eller vår egen uppfattning om samhället i sig (ibid.). 

 

Kulturens klassifikationer, uppfattningen om det som är önskvärt och inte, kan synliggöras 

genom att studera det som anses vara tabu (Hendry, 2008: 38ff). Det som befinner sig i gräns-

landet mellan det önskvärda och icke önskvärda och är svåra att klassificera, anses vara tabu. 

Avvikelserna från reglerna, tabuerna, blottar reglerna i sig. Tabu kan bland annat handla om 

vad som röras, ätas, blandas eller visa social status. Även kroppen och många av dess 

funktioner är ofta tabubelagda. Blod är ett exempel på en kroppsvätska som kan vara både 

önskvärd, icke önskvärd eller belagd med tabu beroende på kontexten. Blod på ”fel sida” av 

kroppen ett tecken på skada, något farligt, medan det samtidigt på ”rätt sida” av kroppen 

symboliserar livet (Hendry, 2008: 38ff). 

 

Mary Douglas [1921-2007], brittisk kulturantropolog, försöker även förändra den tidigare 

otillräckliga synen på ”primitiva” samhällen och dess religioner och menar att tabuer inte 

baseras på rädsla (Douglas, 1997: 47f). Den tidigare uppfattningen om att samhällen och 

religionen styrs av rädsla, bör istället förstås i samband med begreppen smuts och ordning, 

samt den ångest som väcks i samband med dem. Ångesten är således inte styrd av en försvars-

mekanism mot exempelvis sjukdomar, utan handlar om ett sätt att skapa ordning. Douglas 
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(1997: 54) uppfattning om smuts handlar till stor del om att symboliska handlingar inom 

”primitiva” kulturer är kopplade till tanken om helighet, men kan också i den moderna eran 

vara en kvarleva från religiös symbolik, med en ny tillskriven betydelse som oftast berör 

hygien (Douglas, 1997: 18ff, 47). Douglas (1997: 56) teori om smuts kan sättas i likhet med 

ett behov av ordning. Ordningsbehovet kan beröra enklare saker som var sak på sin plats, men 

kan också handla om komplex samhällelig ordning. ”Smuts kränker ordningen. Att avlägsna 

smuts innebär inte en negativ handling utan snarare en positiv strävan att organisera 

omvärlden” (Douglas, 1997: 10).  Ordning i ett samhälle kan således ses som ett tecken på 

trygghet, medan oordning symboliserar fara, enligt Douglas (1997: 55). Ting, fenomen eller 

handlingar som inte kan definieras enligt rådande klassifikationssystem ses som smutsiga och 

behöver renas för att återfå ordningen. 

 

I likhet med Hendry (2008) beskriver Douglas (1997: 55ff) att det finns ett gränstillstånd 

mellan renhet och smuts som är farligt. Att bryta mot rådande normer innebär ett passerande 

av gränsen och något som även utsätter andra individer för fara. Således är det som ses som 

rent eller smutsigt social konstruerat och skiljer sig mellan olika kontexter och kulturer 

(Douglas, 1997: 19). Därför finns inte någon specifik definition av vad renhet och smuts är. 

Normbrytande samhällsgrupper kan ses som anomalier då de är avvikande från den normala 

ordningen och därför betraktas som smuts (Douglas, 1997: 60f). När en företeelse motsäger 

de invanda mönstren, möts företeelsen oftast med fördömande. Det är dessa motsägelser som 

främst lyfter fram rådande kulturella normer och klassifikationssystemen till ytan (ibid.). 

Douglas (1997: 184ff) menar att ritualer tjänar som syfte att återskapa de erfarenheter vi har 

om våra klassifikationer och upprätta social kontroll. Smuts kan även sättas i likhet med 

skam. 

 

Klassifikationer av andra människor är något som är aktuellt i samband med att vissa grupper 

av människor inte får donera blod. Eftersom homosexuella män utesluts visas ett eventuellt 

tabu och klassifikationssystemet blir synliggjort. Homosexuella mäns blod kan tänkas anses 

som smutsigt på grund av historiken kring HIV/AIDS och kommer att tillämpas som begrepp 

för att undersöka hur mina informanter själva klassificerar andra människor och blod. 

 

3.2 Gåvor och utbyte 
Enligt den franske sociologen Marcel Mauss [1972-1950] fungerar sociala institutioner 

genom prestationer och motprestationer, något som synliggörs genom gåvoutbyten (Mauss, 
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1990: 16ff). Mauss studerade gåvoutbytet genom reflektioner av ”arkaiska” samhällen och 

fann att gåvans norm består i tre steg. Att ge är det första steget i att både skapa och främja 

befintliga sociala relationer. Det andra steget handlar istället om att ta emot gåvan. Att 

förvägra gåvan, vare sig genom att vägra ge eller ta emot, skulle också innebära att relationen 

förvägras. Att ge tillbaka är det sista steget och är ett tecken på frihet, ärandet av relationen 

och till stor del uppvisande av sin rikedom (Mauss, 1990: 16ff)3. Återgäldandet är komplext i 

sig då det finns outtalade idéer om gengåvans karaktäristika, men överlag handlar det om att 

bibehålla en tillfredställande balans. Gåvoutbytet är därför en avancerad process där 

betydelsen av utbytet betyder mer än det konkreta givandet (Mauss, 1990: 94ff). 

 

De amerikanska antropologerna Richard Wilk och Lisa Cliggett menar att på grund av att 

människor upplever ett behov av att ge tillbaka, finns det inte heller någon gåva som är helt fri 

från normen av att ge tillbaka (Wilk & Cliggett, 2007: 158). Att ge och återgälda är en process 

som bygger upp relationer mellan människor och är en ömsesidig process byggd på tillit till 

varandra (ibid.). Gåvor skapar således ett förtroende mellan människor, samtidigt som det 

både bekräftar och reproducerar förtroendet. 

 

Joy Hendry (2008: 64ff), som presenteras i ett tidigare avsnitt, beskriver även reciprocitet, 

som innebär återgäldandet av gåvan i processen av ett gåvoutbyte. Reciprocitet kan se ut på 

olika sätt och handlar om både vilken styrka sociala band har och moraliska aspekter. Därav 

skiftar även dess betydelse för gåvan. Hendry (2008: 64ff) diskuterar även Sahlins teori om 

tre olika typer av reciprocitet: generaliserad, balanserad och negativ reciprocitet. Den gene-

raliserade reciprociteten sker främst inom de allra närmsta sociala relationerna och ställer inga 

krav eller förväntningar på återgäldande. Den balanserade reciprociteten berör istället 

vardagliga transaktioner som är mer lutade åt ekonomiska förhållningssätt än sociala, vilket 

kan jämföras med inköp i butiker där det finns en förväntan om att återgäldning ska ske inom 

en viss tidpunkt. Negativ reciprocitet handlar till skillnad från dessa tidigare, om att få för 

egen vinning utan att ge tillbaka, exempelvis stöld eller spel. Hendry (ibid.) menar dock att 

det inte är så lätt att särskilja de tre.  

 

                                                 
3 Se även exempel om Potlach från sida 50ff i Mauss - The gift: the form and reason for 

exchange in archaic societies. London: Routledge 
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Gåvans värde är komplext och inte bundet till den faktiska gåvan. Enligt antropologen Arjun 

Appadurai, fungerar alla ting som både handelsvara och gåva beroende på kontexten 

(Appadurai, 1986: 11ff). Gåvor får på så vis en form av eget liv när de rör sig mellan olika 

sociala system. Det finns således inget tillskrivet värde till en gåva utan värdet formas socialt 

av den som ger och den tar emot gåvan, något som Appadurai (1986: 14f) kallar värderegim. 

Värderegimer på en samhällelig nivå är inte heller fasta och kan över tid ändra sig beroende 

på politik och prioriteringar, lösningar på nya problem, utveckling och dessutom ändringar i 

rådande värderingar (Appadurai, 1986: 15, 47).  

 

Bloddonation kan ses som en gåva. Gåvan och gåvans värde blir således centralt för att kunna 

redogöra för hur mina informanter upplever att homosexuella män inte tillåts att vare sig ge 

eller återgälda. Istället nekas de att donera då blodet inte är värdefullt. 

 

3.3 Moral och tillit 
Amerikanske antropologen och sociologen Jarrett Zigon menar att moral har varit en 

diskussionsfråga hos filosofer i mer än 2000 år och för många antropologer har det ofta setts 

som en synonym till studier av samhällens normer (Zigon, 2008: 1). Det är dock med skepsis 

som denna utgångspunkt bör dras då moral, enligt Zigon (ibid.), kan definieras på olika vis. 

Zigon (2008: 23ff) beskriver flera olika filosofiska teorier kring moral, i vilka kärnan 

människans förståelse och reflektioner kring rätt och fel utifrån samhällets etiska normer. En 

känsla av plikt är exempelvis rotad i vår moral. Zigon (2008: 65ff) menar dock att lag och 

moral inte är ekvivalenta till varandra, utan har olika relationer beroende på kontext. En laglig 

handling behöver därför inte innebära att den är moraliskt accepterad och vice versa. Däremot 

är lagar, enligt Zigon (ibid.) ett exempel på vad som kallas för lokal kunskap. Denna lokala 

kunskap handlar inte om normer, regler, principer eller värderingar utan att kunna identifiera 

behov och lära sig av de misstag som görs. Den lokala kunskapen är förändringsbar, liksom 

samhället och kulturen. Eftersom lagen då är konstruktiv och öppen för tolkning, så reglerar 

den inte enbart beteenden utan ger även möjligheter för att agera och tolka handlingar. Moral 

kan således skapas ur lag (ibid.). 

 

När det sker drastiska förändringar inom samhället, kan en epidemi som HIV och AIDS 

förändra den moralsyn som existerar (Zigon, 2008: 114ff). HIV och AIDS skapade en moral-

panik runt om i världen och konstruerade en syn på den ansvarfulla människan och särskilt 

den ansvarsfulle HIV-smittade (ibid.). I vissa delar av världen fick smittade inte tillgång till 
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behandling om de inte kunde visa sig förändrade och avståndstagande från sitt riskbeteende. 

HIV och AIDS har fått en moralisk innebörd, menar Zigon (2008: 111), eftersom spridningen 

av viruset sker genom mänsklig kontakt. Trots att medvetenhet finns om den biomedicinska 

överföringen av sjukdomen och riskfaktorer med särskilda sexuella beteenden fortsätter ändå 

människor att försätta sig i denna risksituation (Zigon, 2008: 113). I ett exempel med 

ungdomar från Tanzania, beror detta på att det finns en tillförlit till ”den andra personens” 

moraliska kapacitet. Parallellt med aspekten att själv vara en moralisk person måste ett beslut 

göras om hur mycket tillit som ska läggas till den sexuella partnern.  

 

Den norske sociologen Unni Kjærnes, och de brittiska sociologerna Mark Harvey och Alan 

Warde menar att tilliten är kulturellt betingad och är en viktig faktor som stärker social 

sammanhållning i moderna samhällen (Kjærnes, Harvey & Warde, 2007: 3ff). Genom tillit 

möjliggörs och förenklas samarbete (ibid.). Exempelvis, när människor är hänvisade till 

medicinska institutioner för sina liv och sin hälsa, vill de lita på att de får en bra vård. Således 

behövs en tillit till system och inte endast enskilda individer. Samtidigt är tillit en pågående 

del av relationen mellan människor och kan se som förväntad av andra, vilket innebär att det 

blir specifika aktörer som kan bli betrodda eller inte (ibid.).  

 

Tillit brukar normalt kännetecknas som en individuell attityd, men är enligt Kjærnes, Harvey 

och Warde (2007: 23ff) också något som strukturerar vårt sociala och kollektiva liv. Det 

handlar därför även om moraliska värderingar eller om normer för att kunna förutse 

människors handlingar. Normerna bidrar på så sätt till social kontroll och stabilitet (ibid.). 

Den danske statsvetaren Gert Tinggaard Svendsen menar att social tillit handlar om att sätta 

sin tillit till människor som det inte finns någon kunskap om, utifrån en förväntning om att 

givna normer kommer att respekteras (Tinggaard Svendsen, 2012: 15f). Social tillit gentemot 

främlingar innefattar därför även en riskbedömning av människor, vilket i sin tur påverkar 

relationen och eventuellt samarbete. Frivilligt samarbete med gemensamma mål utifrån social 

tillit kan därför bli till en motsats till det framtvingade samarbetet, etablerat av myndigheter 

och formella regler (ibid.). 

 

Tillit är viktigt i samband med bloddonation, då donatorers lämplighet avgörs genom en 

hälsodeklaration och således kräver ärlighet. För att vara en lämplig donator krävs därför 

moraliskt beteende. Dessa begrepp kommer att användas för att analysera hur mina 

informanter reflekterar över människors moral och om det går att ge tillit till vem som helst.  
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4. Resultat 
I denna del kommer studiens resultat och koppling till teori att presenteras. Delen inleds med 

en diskussion om hur mina informanter klassificerar människor och blod både inom och utan-

för Sverige där misstänkliggörandet av människor lyfts fram. Därefter presenteras deras syn 

på de regler som rör homosexuella och blodcentralens uppgift. Detta kapitel är uppdelad i två 

underkapitel för att belysa sjuksköterskornas och de homosexuellas olika syn på reglerna. Det 

sista kapitlet berör informanternas problematisering av att ge tillit till andra människor. 

 

4.1 Klassifikationer av blod och människor 
Blod är en symbol som används i flera olika sammanhang. Symbolen om vinet som Kristi 

blod, ordspråket att blod är tjockare än vatten, i böcker och filmer om pakter, blodseder eller 

blodsbröder. Blodet förknippas med identiteter som de om familjens blod, svenskt blod, 

mänskligt blod. Blod är också enligt, Murray (1990: 214), ett sätt att representera liv inom 

flera kulturer. Blod kan bland annat visa tillhörighet till den biologiska familjen och fiendens 

blod kan beskrivas som ”dåligt”. Således har blod en stark symbolisk betydelse gällande liv 

och tillhörighet (ibid.). Att ge blod kan därför ses som ett starkt symbolladdat gåvogivande, 

ett sådant gåvoutbyte som Mauss (1990:16ff) diskuterar som samhällsviktigt. Det finns 

emellertid också andra anledningar för en donator att ge sitt blod än endast för givandets 

skull, något mina informanter lyfter fram. 

 

”Det känns bra att kunna hjälpa till och bidra med någonting”, menar Carl, något som också 

mina andra informanter håller med om. De beskriver blodgivandet som något osjälviskt, där 

det handlar om en vilja att hjälpa till, där Henrik specifik använder termen altruism. Det är 

dock inte fullt så enkelt, då informanterna samtidigt lyfter andra orsaker till givandet. Caroline 

menar att viljan att donera kan påverkas av om det funnits situationer där någonting har hänt 

en själv eller ens familjemedlem. Dessutom, menar hon, är det upplevs ännu viktigare att 

donera ifall ens blodgrupp är ovanlig eller kan tas emot av många, vilket även Carl, Fabian 

och Henrik lyfter fram. I mina informanters tankegångar syns med andra ord en moral där 

donationerna görs för att kunna hjälpa andra. Bloddonation blir på så sätt en form av 

pliktuppfyllelse, framförallt om ens blod är ovanligt eller kan tas emot av många. Samtidigt 

säger mina informanter att det även finns egoistiska anledningar bakom donationerna. 

Anledningar som att själv kunna få blod om det skulle behövas eller att ge gåvan för att det 

får en att må bra. Oavsett motiv beskrivs bloddonation som något värdefullt av informanterna. 

Uppfattningen är att det finns ett stort behov av blod i Sverige och därför är det också viktigt 
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att alla hjälper till. Blod kan rädda liv, så alla med lämpligt blod ska få donera, något som alla 

mina informanter trycker på i olika grad. 

 

Det resonemang som förs av mina informanter kan beskrivas utifrån att blod behövs i vårt 

samhälle för att sjukvården ska kunna rädda liv och bloddonation är på sätt ett samhälleligt 

behov (Murray, 1990: 213f). Donationen är frivillig och kan således ses som en gåva. Ur ett 

moraliskt perspektiv blir därför också bloddonationerna ett sätt att uppfylla en samhällelig 

plikt, där donationerna sker för att sedan någon gång själv kunna få blod. Med andra ord ett 

utbyte av blod genom samhällets omsorg. Mina informanter beskriver att det är bra att ge blod 

och att det får en att må bra att kunna hjälpa till, som Zigon resonemang (2008: 23-30) att 

plikten är rotad i moraliska tankegångar. Dessutom menar mina informanter att människor 

donerar för att de vill hjälpa till för samhällets bästa och på grund av att donationen är frivillig 

ser de gåvan som altruistisk. Trots att det kan finnas egoistiska anledningar till donationerna 

så är informanterna överens om att det i grunden ändå handlar om en vilja att hjälpa till. 

Denna pliktkänsla gentemot andra behöver nödvändigtvis inte vara stark, men den blir 

påtaglig när de resonerar om ifall någon närstående eller en själv skulle behöva blod.  

 

Här går mina informanter emot vad Berner (2011: 388) hävdar. Hon menar att den moraliska 

pliktkänslan att donera blod inte är stark i Sverige. I samband med andra världskriget blev 

bloddonation alltmer viktig i många europeiska länder. Flertalet av länderna ansåg blod-

donationen vara en samhällelig plikt, något som inte skedde i Sverige eftersom vi inte 

drabbades i samma utsträckning av kriget som resten av Europa. Även i Sverige finns förstås 

altruistiska motiv till att ge blod, men Berner (ibid.) poängterar att det här sker genom 

individuella beslut snarare än av en allmän samhällelig pliktkänsla. Murray (1990: 213) tolkar 

dock de altruistiska tankarna som ett sätt att fylla samhällets behov av blod ifall skadan någon 

gång skulle drabba en själv, liksom mina informanter gör. 

 

Mina informanter förknippar att donera blod i Sverige med både känslor av plikt och altruism. 

I kontrast upplever de bloddonationer utanför landets gränser på ett annat sätt. Det är dock då 

inte en fråga om plikten att ge blod, utan handlar om tryggheten i att ta emot blod. Även 

fastän de är mer benägna att ta emot blod utomlands, lyfter Carl och Fabian fram att de ändå 

vill uppleva att blodet är bra, då hade det inte varit någon liten tvekan om att ta emot blodet. 

Henrik menar att han inte skulle tycka att det var kul om han fått ta emot blod utomlands, men 

det är smällar som måste tas för sin överlevnad. Mina informanter har svårt att välja mellan att 
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ta emot en livsnödvändig bloddonation och att riskera att få blod som inte är friskt. I dilemmat 

är Alexander och Carolines första reaktion att reflektera över vilket land det rör sig om eller 

om det går att ta sig hem till Sverige för att få vård, men att blodet skulle tas emot om livet 

hängde på det. Alexander förklarar att ”[m]an har ett annat tankesätt i Europa än vad man 

har i Sverige. Ett gott exempel på det här är antibiotika. [---] [V]ad jag tror är Sverige ett 

väldigt prytt land, man är ju mer rädd överlag för saker och ting”. Mina informanters rädsla 

för smittat blod framkommer tydligt där det utländska blodet ses som farligt. Samtidigt som 

det kan vara livsviktigt samtidigt kan det också vara livsförödande. Det svenska blodet anses 

däremot som tillförlitligt för transfusioner, där mina informanter lyfter att i Sverige vet de om 

att blodet kontrolleras och att sjukvården är noggrann med renhet. 

 

Den skillnad som mina informanter gör mellan svenskt och utländskt blod kan belysas med 

hjälp av Douglas (1997) och Hendry (2008). Hendry (2008: 20ff) menar att klassifikationer av 

omvärlden görs för att skapa ordning och undvika det som är farligt. För klassificering fordras 

säker kunskap, eller det som tros är säker kunskap, och sådan kunskap kan saknas om 

hanteringen av blod i andra länder. Utländskt blod kan därför ses som farligt. Blodet utanför 

Sverige är okänt och därför blir det svårare att skapa ordning. Med Douglas ord (1997:56) blir 

det utländska blodet smutsigt, som en reaktion av upplevd avsaknad ordning, eller bristen på 

kunskap om ordningen. I Sverige finns rent blod då vi vet att det kontrolleras och eftersom vi 

känner till våra regler i större grad. Utomlands finns inga garantier. 

 

Fastän mina informanter kunde ställa svenskt och utländskt blod emot varandra, så diskuterar 

de även att svenskt blod inte heller är entydigt rent. Precis som det utländska blodet 

misstänkliggörs, så återkommer även resonemanget om smuts gällande det svenska blodet. 

Henrik, även om han själv inte arbetar inom vården, utgår från att han själv skulle vara mer 

försiktig om han visste om att han arbetade med en människa som hade en farlig sjukdom. Det 

kanske inte är rädsla att själv smittas som i första hand skrämmer, men det finns ett starkt 

obehag i att känna till att blodet bär på en sjukdom. Caroline, som är sjuksköterska, berättar 

att hon blir mer försiktig om patientjournalen visar att det finns smitta. Egentligen ska hon 

alltid visa samma noggrannhet gentemot varje patient, men det är något som inte alltid följs. 

Om det inte finns anledning att tro att en patient bär på smitta, så tillåts ett visst slarv med 

rutinerna. Vid vetskapen om att en patient bär på smitta kan ibland rutinerna istället 

överdrivas, berättar Alexander, som också är sjuksköterska. Istället för att använda ett par 

handskar används två par för att han själv ska känna sig tryggare och undvika smittspridning. 
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Vad som tydliggörs är att det finns en rädsla för smittat blod och att den också gäller för 

svenskt blod. Även om rädslan är större för blodet utomlands anser mina informanter att 

blodet inte är rent överallt i Sverige och de skiljer på människor som bär eller inte bär på 

smitta. Alexander berättar dessutom att riskbedömning av människor lärs ut under praktiken, 

för att bedöma om de kan bära på smitta eller inte. Enligt Alexander gällde detta inte 

homosexuella män, men det visar ändå några av de tendenser till att klassificera människor 

som möts inom vården. På samma vis som utländskt blod kan beskrivas som osäkert, kan 

människor i Sverige och deras blod beskrivas som osäkert. För patienter vilka bedöms vara 

säkra tillåts slarv med rutiner, medan de riskfyllda bemöts med överdrivna rutiner.  

 

Murray (1990: 219f) beskriver att även förr gjordes liknande riskbedömningar med associerat 

överdrivet beteende, som dubbla par handskar. Detta grundade sig i den drastiska spridningen 

av HIV/AIDS på 1970- och 80-talet, något som då härleddes till homosexuella, drog-

användare och specifika immigranter; grupper som redan sågs som annorlunda. Murray 

(1990: 215f) menar att när smittspridningen kunde härledas till dessa grupper, så sågs de inte 

längre som endast annorlunda, utan också som direkt farliga. Fastän det alltid funnits risker i 

samband med blodtransfusioner så skapades en rädsla mot just dessa människor. När till 

exempel dubbla par handskar började användas skapades en känsla hos de utpekade 

grupperna av att det inte ens var möjligt att ta i dem. Det extra paret handskar kan ses ett sätt 

att hålla sig ren i enlighet med Douglas (1997: 55), resonemang om att ting, fenomen och 

handlingar vilka inte kan definieras enligt de klassifikationssystem som finns och blir orena, 

smutsiga, och därmed farliga. För att kunna hantera det blod som är smutsigt används 

handskar för att själv inte bli smittad och därmed i förlängningen själv bli bedömd som 

smutsig.  

 

Reglerna för bloddonation andas misstänksamhet gentemot de homosexuella männen. Detta är 

något som är problematiskt för sjuksköterskorna Alexander och Caroline, och som jag 

kommer att diskutera mer senare. Här vill jag lyfta fram deras betoning av att eftersom det är 

redan svårt sjuka personer som kommer att behöva blodet, så är det viktigt att blodet inte är 

smittat. Samtliga informanter förklarar att anledningen till uteslutningen av homosexuella 

män, i praktiken, grundar sig i 70-talets explosion av HIV-smitta i världen. På den tiden, 

menar de, fanns inte en lika stor kunskap kring blod som smittbärare och paniken krävde att 

alla som var potentiella risker skulle hindras från att ge blod. Samtliga av mina informanter 

pekar även på det faktum att det fortfarande finns fördomar mot den så kallade bög-kulturen. 
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Henrik säger dessutom: ”Jag har själv lite fördomar mot min egen minoritet. Bögkulturen är 

rätt konstig och så det är rätt mycket [sex]”. Henrik skrattar åt sig själv medan han yttrar 

orden, då han också uttrycker att han självklart inte kan generalisera människor på detta sätt. 

Det finns en fördomstanke som dras till den promiskuösa homosexuella mannen. Även Fabian 

talar om fördomarna om homosexualitet och HIV: ”För mig automatiskt blir det att jag tänker 

på att folk tror allt det här med HIV”.  

 

Bredström (2008: 46f) menar att i Socialstyrelsens tidigare föreskrifter pekade ut de homo-

sexuella männen som ansvariga för sin egen smitta. Detta till skillnad från de som ofrivillig 

smittats genom blodtransfusion eller organdonation. Samtidigt menar Berner (2013) att homo- 

och bisexuella tidigt var lätta att peka ut som riskgrupper. Eftersom blodcentralerna är 

decentraliserade organisationer kunde de välja att avvakta beslut från högre ort och under 

tiden avstå blod från människor inom de utpekade grupperna. Berner (2011: 392; 2013) menar 

att blodcentralerna med denna praktik ställde sig på blodmottagarnas sida, något som även de 

av mina informanter som är sjuksköterskor till stor del gör. 

 

Sedan HIV och AIDS började uppmärksammas har homosexuella män pekats ut som möjliga 

bärare på smitta och därmed blivit uteslutna från att donera blod. Reglerna börjar dock 

förändras runt om i världen. Enligt Caplan (2010:1f) har ett flertal länder ändrat till 12 

månaders karenstid, bland andra Sverige. I Folkhälsomyndighetens nyhetsarkiv rapporterar 

även Berglund (2011) om att Storbritannien infört en karenstid på 12 månader, som en följd 

av att flertalet homosexuella män donerat blod trots det rådande förbudet. Reglerna har 

sålunda varken efterlevts eller fungerat. För att förhindra lögner och minska risken av smittat 

blod, förändrades reglerna (ibid.). Fastän reglerna genomgått en succesiv förändring finns 

fördomar gentemot homosexuella män kvar, att homosexualitet associeras med ett, för smitt-

spridning, riskfyllt beteende. 

 

4.2 Att hantera lag och moral 
Sjuksköterskorna och de homosexuella männen som är mina informanter reagerar olika på de 

regler som tillämpas i samband med blodgivning. Därför är detta kapitel indelat i två under-

kapitel, det ena vilket behandlar sjuksköterskornas syn på att få god vård och de homo-

sexuellas syn på diskriminering. Som lyftes fram i bakgrunden om HIV/AIDS och blod-

donation så är det en särskiljning på karenstid mellan homosexuella män och heterosexuella. 

Homosexuella män får inte donera om de haft samlag inom de senaste 12 månaderna, medan 
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heterosexuella endast behöver vänta i 3 månader sedan den senaste partnern. Det innebär att 

även monogama homosexuella män inte får donera blod, vilket Socialstyrelsen (2010) 

argumenterar beror på att risken är betydligt högre för homosexuella män att drabbas av HIV. 

Ifall partnern skulle vara otrogen, är därför också risken att omedvetet donera smittat blod. 

Det är denna vågskål som främst sjuksköterskorna och brottas med, vilket kommer redogöras 

för nedan, medan de homosexuella männen inte ser relevansen i reglerna. 

 

4.2.1 Sjuksköterskors resonemang om god vård  

Caroline och Alexander, de av mina informanter som är sjuksköterskor, betonar det viktiga i 

att kunna tillhandhålla god vård för de som behöver den. När det gäller bloddonationer lägger 

de alltså tonvikten på mottagarna, inte på givarna. ”Det är ju bra att reglerna finns på det 

sättet att det är till för skydda de som får blodet”, säger Alexander och även Caroline 

instämmer: ”Det är inte så konstigt att det är så strama regler kring blod och blodgivning, 

eftersom blodet sen går till svårt sjuka personer, så behöver det vara fritt från smitta…”. Ett 

sätt att tillhandahålla god vård är att reglera vem som får lov att ge blod, detta för att minska 

risken för att smitta mottagarna. Alexander fortsätter: ”Många kommer till sjukhuset … för att 

få vård. Om man sen får en sjukdom för av att få vård, då är det nånting som fallerar”. Han 

hänvisar till att det finns statistik som visar att det är högre prevalens för HIV-smitta hos 

homosexuella män. Då prevalensen av HIV/AIDS är högre, så är reglerna också rimliga anser 

han. Även Caroline betonar att homosexuella män har en högre prevalens för HIV-smitta, 

men ser också risker med heterosexuella blodgivare. ”Blodsmittor får man ju via sex oavsett 

homosexuell eller heterosexuell, men homosexuellas sätt att ha sex på är väl en ökad risk för 

blödning och kontaktsmitta”, säger hon. Även för henne väger statistiken tung eftersom god 

vård för mottagarna är det viktigaste att ta hänsyn till.  

 

Resonemanget om vikten av att få bra vård finns hos Kjærnes, Harvey och Warde (2007: 3ff). 

De menar att det behövs tillit till sjukvården om att den behandling som ges är lämplig för att 

vårdsystemet överhuvudtaget ska kunna fungera (ibid.), vilket Alexander och Carolines citat 

ovan ger exempel på. Samtidigt är tillit en del av mellanmänskliga relationer, vilket innebär 

att den berör individer; specifika aktörer blir antingen betrodda eller inte (ibid.), vilket är 

aktuellt i samband med HIV/AIDS-spridningen. Caroline och Alexanders framhävande av 

god vård är därför inte ovanlig, där blodcentralernas tidiga avståndstagande från vissa grupper 

är ett uttryck för detta (Berner, 2011: 392; 2013). Därför har vi i Sverige en tradition av att 

skydda de som får blodet snarare än de som donerar det. Tanken att skydda mottagarna blev 
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naturlig i den panik som rådde när HIV och AIDS spreds på 1970- och 80-talet (Zigon, 2008: 

114ff). I samband med detta blev homosexuella män särskilt utpekade som mer omoraliska 

och farliga än andra (Rollins, 2002: 167f).  

 

Reglerna försvaras på så sätt av sjuksköterskorna, men samtidigt anser de att reglerna är 

förlegade. Alla mina informanter tycker att det är märkligt att reglerna nekar homosexuella 

män i praktiken att ge blod och de ser reglerna som diskriminerande för homosexuella män, 

något som förtydligas än mer i nästa underkapitel. Caroline ifrågasätter varför karenstiderna 

ska skilja sig så pass lång tid mellan olika sexuella tillhörigheter, något som även Alexander 

håller med om då han hänvisar till att sjukdomar fungerar på samma sätt oavsett kropp. 

Caroline och Alexander har svårt att få samman medicinska aspekter och riskbedömningar, 

men är överens om att det ändå inte är rätt väg att gå. Caroline menar att ”… de 

[homosexuella män] är lika mycket människor som vi är […] det är inte vi och dem, det är 

vi”, och även Alexander anser att ”det är helt fel tänk av hälsosjukvården.” De tycker att det 

logiskt borde vara samma karenstid. Det Caroline och Alexander lyfter fram, är att de har en 

syn på människors lika värde, homosexuella män ska inte diskrimineras i sin sexuella 

läggning och det är moraliskt fel av sjukvården att utesluta människor som kan vara lämpliga 

att donera blod. 

 

Det här är ett exempel på hur viktigt det är att särskilja moralen från lagen. Caroline och 

Alexander har en separat syn på vad som är moraliskt rätt och vad som är lagligt rätt. Även 

om det på vissa håll i världen funnits stort medhåll för att förbjuda donationer från 

homosexuella män (Seidman, 1988: 188ff), så har det också förekommit protester (Berg och 

Polfjärd, Motion: 2013/14:So438). Därför behöver inte reglerna som finns vara accepterad av 

gemene man. Sjuksköterskorna Caroline och Alexander har svårt att försvara reglerna och 

framförallt Caroline beskriver: ”Man får ju liksom hänvisa till att, det är regler […] Man får 

förklara det pedagogiskt så det inte är mot just den personen utan att det är samhället som 

format det just såhär och att det är jättetråkigt och vara stöttande och förstående”. Lagar är 

förändringsbara och bygger till stor del på att lära av de misstag som görs och identifiera de 

behov som finns (Zigon, 2008: 65ff). Till en start var förbudet ett sätt att förhindra 

HIV/AIDS-spridningen genom blodtransfusioner, men konsekvensen var att det skapade en 

moralsyn på homosexuella som inte är lika aktuella i dagens Sverige. Människor i allmänhet 

ser inte homosexuella män som omoraliska och detta gör att reglerna anses vara förlegad 

istället för att ses som ett skydd. Det kan ses som det även finns ett behov och en rättighet av 
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att få lämna sitt friska blod, samtidigt som behovet och rättigheten att få friskt blod väger 

minst lika tung. 

 

Frågan om alla har rätt att få lämna blod är en viktig diskussion att föra. Ifall vi inte anser att 

det är en allmän rättighet att få donera blod finns också en risk att vi inte heller ifrågasätter 

utpekandet av riskgrupper som något diskriminerande. Enligt diskrimineringslagen (SFS 

2014:958) får ingen diskrimineras utifrån sexuell läggning, vilket bloddiskursen kan 

argumenteras göra. 19 september 2013 lade Ulf Berg och Jessica Polfjärd från Moderaterna 

fram en motion till Riksdagen om att rådande regelverk för bloddonation måste ses över 

(Motion 2013/14:So438). Trots att rådande regelverk formellt inte är diskriminerande ser 

verkligheten annorlunda ut, menar Berg och Polfjärd. De anser att homosexuella män 

diskrimineras i sin sexuella läggning genom att nekas ge blod. Berg och Polfjärd (Motion 

2013/14:So438) menar att det under perioder råder brist på bloddonatorer och därför bör alla 

som är friska och kan ge blod också få göra det, vilket stämmer in med Caroline och 

Alexander. Reglerna pekar indirekt ut homosexuella som en riskgrupp och de bedöms inte 

efter beteende. Glimberg (2010) citerar i en intervju med dåvarande enhetschef på Social-

styrelsen, Monica Axelsson att det inte är en rättighet att få lämna blod, men det däremot är 

det en rättighet att få friskt blod. Samtidigt menar Axelsson att med de nya reglerna så 

undviks diskriminering då de nu har en betydligt större fokus på riskbeteende (ibid.). Här förs 

en argumentation som försöker tona ned kollektiv kategorisering och istället försöker bedöma 

individuellt beteende, dock är det en argumentation som inte ses som rimlig av alla.  

 

4.2.2 Homosexuellas upplevelser av diskriminering 

Sjuksköterskornas försvar av reglerna grundas i att skydda de som får blodet. Mina homo-

sexuella informanter ser inte relevansen i det argumentet. Det borde logiskt vara samma 

karenstid oavsett sexuell läggning, enligt Carl, Fabian och Henrik. Fabian beskriver sin upp-

givelse över att reglerna ser ut som de gör: 

Jag blir förbannad att det ska vara olika regler för olika människor. Bara 

för att man tillhör en viss grupp. … [D]et känns så orelevant på nåt sätt. 

Jag känner mig diskriminerad. Det här borde diskrimineringsombuds-

mannen ta upp. Högst upp på sin lista! För mig känns det så absurt att det 

är så här. För mig är det en rättighet om man är frisk och så. Varför är inte 

mitt blod lika mycket värt som ditt? Om jag är frisk och så, och skulle kunna 

ge blod, varför får jag inte det då? Varför är inte mitt blod lika mycket värt? 
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Fabian berör problematiken om det är en rättighet att få donera blod eller inte. Enligt de 

homosexuella informanterna är reglerna diskriminerande, i likhet med vad sjuksköterskorna 

och Berg och Polfjärd (Motion 2013/14:So438) också lyfter fram. Även om blodgivning inte 

är något som Fabian, Carl och Henrik aktivt arbetar mot att förändra, så är reglerna något som 

provocerar dem. Fabian säger: ”… jag vill ge blod ännu mer bara för att jag inte får”. Mina 

homosexuella informanter tror dock inte att det är så många som vet om reglerna och att fler 

skulle protestera mot den om de visste hur det faktiskt ligger till. Fabian berättar att när 

kollegor frågar om han donerar blod möts han av chock när han säger att han inte får donera 

på grund av sitt förhållande med en annan man. Mina homosexuella informanter pekar på att 

den moraliska utgångspunkten i samhället borde vara att respektera alla människors lika 

värde. Genom att nekas donera blod upplever de sig som mindre värda. Detta kan på nytt 

kopplas till Zigons (2008: 65ff) mening att lag och moral inte alltid går hand i hand, men även 

till Kjærnes, Harvey och Warde (2007: 23ff) vilka påpekar att tillit till andra handlar om att 

genom moraliska värderingar eller normer kunna förutse och bedöma människors handlingar. 

På så vis upplever de homosexuella informanterna att de inte ges någon tillit och blir bedömda 

kollektivt istället för individuellt. 

 

Varför reglerna ändå ser ut som den gör kan bero på att det ibland kan ta tid att förändra lagar, 

liksom moralen i samhället. Både Fabian och Henrik lyfter att det tar tid att förändra sam-

hälleliga fenomen och Henrik tror att det ännu inte gått tillräckligt lång tid sedan homo-

sexualiteten blev accepterad på pappret. Han menar att alla inte är tillräckligt bekväma med 

homosexualiteten än och jämför situationen med slaveriets avskaffande i USA: 

Efter att slaveriet upphörde så var det inte på några år som folk såg svarta 

och vita som likvärdiga, utan det tog lång väldigt lång tid oavsett om ingen 

efteråt kallade sig för rasist. 

Fabian menar att samhällets reaktion till lagar ibland är alldeles för långsam och jämför med 

tidelagens kriminalisering som trädde i kraft 1 april 2014. Att ha tillåtit tidelag är något 

absurt, enligt Fabian som ifrågasätter varför det har kunnat ta så lång tid att förändra något så 

gammalmodigt. Även att i praktiken neka homosexuella män att ge blod är för Fabian något 

ålderdomligt. Det upprör honom att lagen om bloddonation förändrades så sent som 2009 till 

att fortfarande förvägra någon som i övrigt ska vara accepterad i samhället. 

 

Zigons (2008: 65ff) resonemang om lag och lokal kunskap, vilket handlar om att identifiera 

behov och lära av sina misstag, pekar på att lokal kunskap är föränderlig och likaså lagen. Vi 
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har kunnat se denna förändring både under 1970- och 80-talet, men även nu senast 2009. 

Därför finns det naturligtvis också möjligheter att kunna fortsätta att förändra lagen som den 

ser ut idag. Dock innebär det inte alltid att moralen kommer att förändras, vilket Henrik lyft i 

sin jämförelse med slaveriets avskaffande. Att öppenheten gentemot homosexualitet har 

varierat, historiskt sett, är något som Seidman (1988: 188ff) diskuterar. Ofta har homo-

sexualitet förknippats med promiskuitet, och tangerat gränserna för vad gemene man ansett 

som moraliskt acceptabelt (ibid.). Extrema synpunkter har varit att HIV och AIDS visar att 

homosexualitet är fel och smutsigt. I media spreds begrepp som ”gay epidemic” som 

kopplades till ett ohälsosamt leverne. Det är också detta som mina informanter, både 

sjuksköterskorna och de homosexuella männen, ser som kopplat till fördomar när 

homosexualiteten kopplas till HIV/AIDS inom bloddiskursen. Rollins (2002: 162f) för även 

en diskussion kring hur språkval i lagtexter och den högre prevalensen av HIV hos homo-

sexuella män ledde till att den sexuella identiteten blev starkare sammankopplad med tanken 

om att det är ”fult” att ha för många sexpartners, oavsett läggning, men framförallt som homo-

sexuell. Således, menar Rollins (2002: 177f) att genom politikens sätt att uttrycka sig, 

skapades en syn på vilka människor som kunde sprida blodsmitta, bland andra homosexuella 

män. Samtidigt sållades andra grupper bort som möjliga smittbärare, främst monogama 

heterosexuella. Att ha flera sexpartners sammankopplades till föreställningar om moraliskt 

beteende och bestämde vem som var skyldig och vem som inte var det. Många homosexuella 

män började därför anpassa sig efter den syn som fanns och normen om den diskreta, 

respektabla homosexuella skapades, enligt Seidman (2008: 195f). Dessa fördomar mot hom-

osexuella män anser mina informanter fortfarande finnas kvar och där främst de homosexuella 

männen anser att våra regler leder till en syn på att de är mer promiskuösa än andra.  

 

4.3 Fördomar och tillit 
För mina informanter baseras reglerna på fördomar som de anser vara förlegade, då den 

bedömer homosexuella män kollektivt istället för efter deras individuella beteende. Som 

nämnt tidigare låg anledningen bakom förändring till reglerna att det fanns en förhoppning att 

fler skulle vara ärliga i hälsodeklarationen så att blodcentralerna kan göra en bortsållning av 

olämpliga donatorer. Informanterna påpekar dessutom att allt blod faktiskt testas och smitta 

kan enligt Vårdguiden (2013) upptäckas efter cirka tolv veckor. Även detta gör att reglerna 

ifrågasätts av mina informanter, en kritik även Sanchez et al. (2005: 404) tar upp. Som Carl 

säger ”Vi bor inte på stenåldern”. De biomedicinska grunderna till att neka män som har haft 
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sex med andra män inom ett år kan således inte ses som fullt rimliga, menar de, då hetero-

sexuella kontakter enbart kräver tre månaders karenstid.  

 

Eftersom allt blod som doneras också testas, anser mina informanter att även homosexuella 

män bör få tillåtas ge blod på samma grunder som heterosexuella. Som Alexander påpekade i 

ett tidigare kapitel så fungerar sjukdomar likadant oavsett kropp. Därför ses nekandet som 

något mer eller mindre kränkande från informanternas håll. Fabian säger att han upplever att 

han fråntas en rättighet, då han är frisk och Caroline säger att hon upplever att det finns 

förutfattade meningar om homosexuella män. Det finns dock även andra aspekter som bidrar 

till att nekandet upplevs som orättvist. Att leva i ett monogamt förhållande handlar om trohet 

enligt Caroline och därför menar hon att det är det orättvist att neka blodet från människor 

som ger varandra sin tillit: ”Om båda två är avhållsamma, alltså friska och håller sig till 

varandra så finns det ju ingen ökad risk för blodsmitta. För har inte nån av dem blodsmitta så 

kommer inte den andra få det heller”. Som jag tidigare har beskrivit var en av anledningarna 

till att även neka homosexuella som lever i monogama förhållanden, att det inte går att intyga 

partnerns sexuella livsstil och att homosexuella män genom otrohet löper större risk att bli 

HIV-smittad (Socialstyrelsen, 2010). Detta resonemang protesterar mina informanter mot 

eftersom vem som helst kan vara otrogen. För Fabian upprör det att reglerna i sådana fall inte 

tar hänsyn till att även heterosexuella kan bli smittade av HIV genom otrohet. Därför är det 

inte en tillräckligt god förklaring till att välja bort homosexuella män som lever i ett mono-

gamt förhållande, utan istället anser mina informanter om att det bör ske en bedömning av var 

och ens individuella livsstil på samma villkor som för heterosexuella. 

 

Seidman (1988: 195f) menar att homosexualiteten blev mer accepterad genom att många 

började följa en norm om att leva i diskreta och monogama relationer. Det finns även liknande 

resonemang hos mina informanter. De ifrågasätter nekandet av homosexuella män som lever i 

monogama förhållanden. Fabian anser också att han själv upplever det som enklare att berätta 

för andra om sin sexualitet genom att hänvisa till sin partner och homosexualiteten blir på så 

vis avdramatiserad. En blodgivare i ett monogamt förhållande är mer pålitlig, då normen 

beskriver två personer som lovar varandra trohet till varandra, medan singlar är mer ifråga-

satta. Sett med Douglas (1997: 55ff) ögon skulle singlar kunna betraktas som smutsiga och 

särskilt homosexuella män som också samtidigt inte tillhör den heterosexuella normen. Detta 

syns i Fabians tanke om att det är enklare att presentera sin sexuella läggning utifrån sin 
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partner, men också Carolines redogörelse för att monogama förhållanden innebär en annan 

form av moral och pålitlighet.  

 

Blodcentralerna har ett gemensamt ansvar tillsammans med donatorerna att avgöra om blodet 

är smittfritt. Till stor del avgörs detta med hjälp av en hälsodeklaration som förutsätter att 

donatorn är ärlig (Blodcentralen, 2014). Alexander reflekterar dock över att det egentligen 

bara är kryssa i ”rätt” på hälsodeklarationen för att få donera blod och lyfter på så sätt hur 

komplext begreppet tillit är i samband med bloddonation. Via en enkätundersökning har 

Sanchez et al. (2005: 408) kunnat visa att det finns homosexuella som medvetet ljuger om sin 

sexuella livsstil i hälsodeklarationen och således donerar blod inom virusets inkubationstid på 

3 månader. Undersökningen av Sanchez et al. (ibid.) visar också att det finns en koppling 

mellan en ökad risk att drabbas av HIV och antal sexpartners. Således ger författarna inte stöd 

för att ta bort bannlysningen mot högriskgruppen. Dock diskuterar de att det finns problem 

med att göra enkätundersökningar av så här känslig karaktär, då det kan påverka urvalet. 

Sanchez et al. (2005: 411) menar att enkäter av detta slag ofta är anpassade till aktiva 

bloddonatorer som redan vet att de inte får donera och inte är anpassade till potentiella 

donatorer. Detta gör att resultaten inte ger en helt sann bild av verkligheten. Samtidigt säger 

mina informanter att det måste läggas tillförlit till mänsklighetens ärlighet. 

 

Enkätundersökningen Sanchez et al. (2005: 408ff) utförde kan uppfattas som att det är stor 

risk att homosexuella ljuger om sitt sexliv. Även Brooks visar på problemet med avslöjade 

lögner i hälsodeklarationen. Denna gång lögner även från heterosexuella. Brooks (2002: 282f) 

berättar om situationer där stora mängder blod fick kastas, efter att det uppdagats att ledare för 

särskilda universitetsföreningar uppmanat sina medlemmar att lämna blod oavsett om de var 

lämpliga eller inte. För vissa av föreningarna var detta ett sätt att öka föreningens status ju fler 

som donerade blod. Detta i likhet med vad mina informanter säger, att tillförlit till mänsklig-

heten är komplext. Caroline beskriver den vågskål hon brottas med om att ge tillit till andra: 

Jag tycker inte man ska lita på folk. Alltså man kan inte utgå från att alla 

talar sanning. Det kan man verkligen inte. Därför görs det ju mycket 

labbtester på donerat blod. Men man måste ju också lita på mänskligheten. 

Det är en väldigt svår vågskål tycker jag, för att jag hör ju ibland vänner 

som går och lämnar blod fastän de har kanske nyligen ... har haft sex med 

nån ny person inom den här gränsen eller liksom såna saker. Och då, tänk 

om... Eller som de gör, ljuger, hur mycket ljuger nån annan? Jag vet att jag 

själv är ärlig men jag kan ju inte veta vad andra säger, faktiskt... 
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Fastän Caroline är för att homosexuella par ska få donera är hon ändå tveksam till hur tillit i 

sig ska kunna bedömas, eftersom hon bara kan utgå från sin egen ärlighet. Att utgå från sin 

egen uppfattning om rätt och fel är något som även Fabian och Carl gör. Även de finner att 

det inte är helt oproblematiskt med tanken om att ingen vill göra någon annan ont, men 

verkligheten ser inte alltid ut så. Zigon (2008: 111ff) påpekar att trots att medvetenhet om den 

biomedicinska överföringen av sjukdomen och de riskfaktorer som finns med särskilda 

sexuella beteenden fortsätter människor att försätta sig i situationer där de kan smittas. I 

Zigons exempel om ungdomarna i Tanzania krävs en bedömning av en potentiell partners 

moral och därför behöver mycket tillit läggas till dennas ord och beteende. Det är inte orimligt 

att liknande bedömningar av partners sker på flera håll i världen och även i Sverige. Tillit är 

således ytterst komplext och handlar om att bedöma andras moral och våga lita på en annan 

människas ord. Kjærnes, Harvey och Warde (2007: 23ff) och även Tinggaards Svendsen 

(2012: 15f) menar att tillit handlar om riskbedömningar av människor vi ofta vet mycket litet 

om. För mina informanter bör denna riskbedömning inte utgöras enbart från statistik, utan det 

måste vågas göra en bedömning att homosexuella är moraliska individer. Att donera, liksom att 

ta emot blod, fastän det finns en risk att ha blivit smittad är en ytterst komplex situation som i grunden 

bygger på tillit till andra människors ärlighet. 

 

Carl påpekar att det faktiskt inte går att veta vem som är ärlig eller inte oavsett vem personen 

är. Han tror att människor ibland ljuger vid bloddonation för att de inte tror de själva ska råka 

ut för något och inte tar riskerna som särskilt allvarliga. Sådana människors attityd kan 

således kopplas till den tillit som ges till andra eller tillit till den teknik som finns för att 

upptäcka smittan. Carl donerade själv blod under en period fastän han inte tilläts på grund av 

sin homosexuella läggning. Anledningen var att han ansåg att blodet behövs, men han 

betonade att han också följde de regler som då fanns för heterosexuella. Alexander tror inte att 

någon medvetet försöker ”jävlas med systemet” utan att det snarare handlar om att ställa upp 

för andra om någon ger blod trots reglerna, något som även Henrik håller med om. Fastän en 

person är förbjuden att utföra en handling så görs den ändå, men som Carls exempel visar kan 

människor välja att följa de regler anses vara riktiga, i Carls egna fall de regler som gäller för 

heterosexuella.  

 

Vem som helst får inte möjlighet att donera blod enligt reglerna, men genom att vara oärlig på 

hälsodeklarationen går det ändå att ge blod. Att donera fastän reglerna inte tillåter det beskrivs 

av informanterna, i enlighet med Mauss (1990: 16ff), om att det finns en norm att ge. Som 
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tidigare diskuterats beskriver mina informanter detta som altruistiska gåvor, men en gåva är 

mer komplex än vad vi ofta tror och skapar förtroende mellan människor (Mauss, 1990: 16ff), 

vilket även kan handla om att uppleva samhörighet med samhället. Det värde som gåvan 

besitter är flexibelt och enligt Appadurai (1986: 11ff) formas värdet socialt av den som ger 

och den som mottar gåvan. Blodet som gåva från en homosexuell man skiftar värde när den 

sexuella läggningen framkommer. Innan dess följer andra normer om blodet. Mauss (1990: 

16ff) menar att det skapar sociala relationer genom att ge och återgälda, men genom lögnerna 

blir gåvoutbytet inte äkta och skadar snarare relationerna om lögnen uppdagas.  

  

Alla väljer dock inte att donera blod och enligt mina homosexuella informanter finns det idag 

en ovilja att donera blod bland homosexuella eftersom de känner att samhället inte accepterar 

deras gåva. Carl slutade att donera efter några år, medan Henrik, som känner sådana som 

donerar och ljuger i hälsodeklarationen, väljer att inte själv göra det. Henrik säger att han 

upplever att hans blod inte är uppskattat och därför kan han lika gärna självmant avstå från att 

ge blod. Fabian säger att han känner en viss sorg av att ständigt påminnas om att inte vara 

välkommen när han går förbi blodbussar och blodcentraler, men han väljer att inte donera då 

han inte vill dölja sin sexualitet. 

 

Mauss (1990: 16ff) menar att gåvoutbytet består av tre steg, givandet, mottagandet och åter-

gäldandet. Att vägra att ta emot en gåva är också ett sätt att neka relationen och att inte heller 

återgälda ger uttryck för brister i relationen mellan människor. Vad detta innebär för de homo-

sexuella männen och något som även sjuksköterskorna reagerar på, är att på grund av att 

Socialstyrelsen valt att tillämpa de regler vi har så skadas en relation för de homosexuella 

männen. Denna relation är olika för olika människor. För Fabian är det relationen till bland 

annat diskrimineringsombudsmannen och att inte fler inom staten reagerar. Caroline och 

Alexander säger istället att det är fel tänk av sjukvården. Skadan kan även ses utifrån två 

perspektiv för mina informanter. Det första perspektivet berör att på förhand bli nekad att 

donera, det vill säga att reglerna vägrar gåvan utan att den ens fås möjlighet att ges. De 

homosexuella männens blodgåva bestäms som smutsig utan möjlighet till motbevisning och 

det uppstår på så sätt skada i relationen. Det andra perspektivet för dem handlar istället om att 

de homosexuella männen inte får återgälda blod om sjukvården skulle ha gett dem själva eller 

någon närstående blodtransfusion. Återgäldandet, eller reciprociteten, är en viktig del i 

upprätthållandet av sociala relationer. Att inte ge tillbaka kan ses som negativ reciprocitet 

(Hendry, 2008: 64ff), att enbart ta emot, men aldrig återgälda. De homosexuella männen till-



33 

 

skrivs på så vis en negativ reciprocitet, något de inte kännetecknar sig själva med. Carl och 

Fabian ser sig själva som goda individer och vill hjälpa till, vilket gör att reglerna tas 

personligt när de blir misstrodda. På så sätt speglar gåvans karaktär en viktig del av 

förståelsen i hur homosexuella män upplever sig kränkta av de regler som finns. De utesluts 

från gåvogivande, förnekas relationer eller känner sig tvingade in i relationer av negativ 

reciprocitet. Reglerna mottas med både ilska och sorg, att inte vara accepterad och fråntas 

möjligheten att visa sig som en moralisk människa.  

 

Att ha olika regler för hetero- och homosexuellas blodgivande kan tyckas vara en obetydlig 

fråga, men för mina homosexuella informanter är frågan av betydelse eftersom den handlar 

om tilliten till homosexuelles ärlighet och moraliska förmåga. De olika reglerna kopplas till 

tankar om hur den homosexuelle mannen är och förväntas bete sig, främst kanske tankar om 

promiskuitet och oärlighet. Framförallt handlar det kanske om att bli bedömd som en del av 

en kategori, inte utifrån det egna beteendet och den egna moralen.  
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5. Avslutande diskussion och slutsatser 
Mina informanter för en komplex och svår diskussion om bloddonation, en diskussion som 

inte har några rätta eller felaktiga svar, utan grundas i normer och fördomar. Faktorer som 

smuts, moral, tillit och gåvor är stark sammanflätade i varandra. Att donera sitt blod är att ge 

av sig själv som en gåva för att kunna ge någon annan en bättre överlevnadschans. Mina 

informanter beskriver en viss pliktkänsla att ge tillbaka till samhället, av både altruistiska och 

egoistiska anledningar. Fastän Sverige som land inte ställer några krav att donera, utan istället 

vädjar till människors frivillighet, finns en känsla av att göra något gott för samhället. Således 

är också blodet kopplat till både känslor av plikt och moral. Blodet behövs för både andra och 

sig själv eller närstående och beskrivs på så sätt som något viktigt för mina informanter. Den 

som är smittfri bör få lämna blod. 

 

Det är dock inte enkelt att kunna avgöra vem som är lämplig och mina informanter använder 

olika klassifikationer av människor och blod för att kunna avgöra vad som är bra och dåligt 

blod. Bloddonationer utanför Sverige klassificeras som farliga, eftersom det inte finns en tillit 

till hanteringen av blodet. Det är med tveksamhet som informanterna vill motta blod utanför 

Sverige. Trots att det görs en stark åtskillnad mellan svenskt och utländskt blod misstänklig-

görs även blod och människor i Sverige. Det görs ständiga riskbedömningar av andra och 

rutiner både slarvas med eller överdrivs beroende på bedömningen av risken för smitta. Även 

om homosexuella inte särbehandlas inom vården så beskrivs ändå fördomar om den 

promiskuösa bögkulturen från både informanterna som är sjuksköterskor och homosexuella 

själva. De av mina informanter som är sjuksköterskor tar även stor hänsyn till de statistiska 

mätningar som visar att prevalensen är högre för HIV/AIDS hos homosexuella män. 

 

För att få donera blod som homosexuell man måste det ha gått 12 månader sedan det senaste 

samlaget, medan för heterosexuella gäller istället 3 månader sedan den senaste partnern. 

Anledningen till skillnaden är att det är högre risk att bli smittad av HIV/AIDS som 

homosexuell man. Synsättet skiljer sig mellan informanter och både försvaras, samt förkastas. 

De av mina informanter som är sjuksköterskor lägger en stark tonvikt på att det måste finnas 

en tillit till att det blod som doneras är bra. Smittat blod skulle få tilliten till sjukvården att 

bryta samman. Statistik visar att det är en större andel av homosexuella män som bär på HIV-

smitta. Dock anses detta synsätt vara förlegat av mina informanter och diskriminerande mot 

homosexuella män. Särskilt mina homosexuella informanter upplever att synsättet grundar sig 

på fördomar om homosexuellas beteenden och att bedömningen av den homosexuelles moral 
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sker kollektivt istället för individuellt. Mina homosexuella informanter lyfter ändå fram att 

lagar är förändringsbara, men att en del samhälleliga fenomen tar längre tid att förändra och 

det lever kvar mycket fördomar. Moral och lag behöver inte gå hand i hand, men i ett 

samhälle som bygger på att inte diskrimera någon på grund av sexuell läggning blir reglerna 

motsägelsefulla och omoraliska. Ett argument för att neka även monogama homosexuella män 

är att det inte anses möjligt att intyga sin partners trohet och därmed är risken också större att 

omedvetet donera smittat blod. Vem som helst kan vara otrogen oavsett sexuell läggning, så 

därför anses förklaringen till den längre karenstiden för homosexuella män som orimlig. 

Samtliga av mina informanter anser att det inte bör ske en kollektiv bedömning av människor, 

då det finns teknik som kan upptäcka smitta inom tre månader.  

  

Monogama förhållanden bygger även på tillit och därför borde också homosexuella män i ett 

monogamt förhållande få donera blod. För mina informanter är dock tillit ett svårhanterligt 

begrepp, då det aldrig går att veta om en person är ärlig eller inte. De känner till att det finns 

de som donerar blod inom karenstiden. Detta kan förklaras genom att människor även 

bedömer vilka risker de har utsatt sig för och hur troligt det är att ha blivit smittad. Det läggs 

således en stor tillit till andra människors moral. Att därför särskilja på reglerna mellan homo-

sexuella och heterosexuella likställs av mina informanter, särskilt de som är homosexuella, 

som att bli bedömda enligt en mall och att inte ens få bevisa sin moral. Det finns en vilja att 

kunna ge tillbaka till samhället, men det ges aldrig en möjlighet att få ge och återgälda. Detta 

menar de visar att homosexualitet inte är accepterat, trots att ingen ska diskrimineras för 

sexuell tillhörighet i Sverige. 

 

De homosexuella männen får aldrig ge någon gåva och därför kan det kanske vara konstigt att 

diskutera detta i samband med Mauss gåvoteori. Däremot finns nekandet av gåvan redan lag-

stadgat och öppet för de homosexuella männen att ta del av. Blodcentralerna har ingen 

skyldighet att ta emot blodgåvan från de homosexuella männen, men genom de regler som 

tillämpas skadas relationerna mellan samhälle och homosexuella män. Detta är något som 

Socialstyrelsen kanske inte tar hänsyn till eller ens reflekterat över, men något som både de 

homosexuella männen och sjuksköterskorna i min studie reagerar på. Att redan på förhand 

neka dessa individer att lämna blod på grund av deras sexuella tillhörighet är att neka gåvan 

och därför upplevs reglerna som diskriminerande. Samtidigt vill de homosexuella männen ha 

möjlighet att kunna donera på grund av att de också kan ta emot blodet genom att samhället 

inte vägrar att tillhandahålla någon människa vård. Det innebär att nekandet upplevs som en 
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tillskrivning av negativ reciprocitet och omoral hos de homosexuella männen. De vill kunna 

vara en del av samhällets omsorg genom att både ge och återgälda blod, ifall något skulle 

hända dem eller någon närstående. 

 

Bloddonation från homosexuella män är ett komplext ämne och inget som med enkelhet går 

att ge ett enda svar på. Blodet, som ges som en gåva, är inte endast begränsat till att vara god 

från givarens håll utan även för mottagaren. I dagsläget finns inga tester som kan upptäcka 

HIV/AIDS direkt efter smittillfället. För att kunna avgöra om blodet är fritt från smitta, krävs 

ett system som sållar bort olämpliga donatorer. Som mina informanter har gett exempel på 

bedöms homosexuella män kollektivt att inte vara moraliska nog för att kunna donera blod, 

fastän även heterosexuella visat sig vara omoraliska. Istället för att bedömas kollektivt finns 

en vilja hos dem att ses för sin individuella kapacitet. Caroline, Henrik, Fabian, Carl och 

Alexander är alla överens om att regelsystemet inte är hållbart i längden och att det behöver 

baseras på andra faktorer än statistiska mått om risk för HIV-smitta. Främst bör det skapas en 

bättre relation mellan donatorer och blodcentral för att det ska kunna göras en bättre och 

samtidigt individuell bedömning av människors lämplighet. För informanterna är monogama 

förhållanden en god start. De beteenden som förväntas följa med monogama förhållanden i 

Sverige utgör en grund i att visa tillit till de homosexuella män som är i ett monogamt för-

hållande och också tillåta dem att donera under samma förutsättningar som heterosexuella par.  
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Intervjuguide 
 

 Berätta vad du känner till om reglerna kring bloddonation. 

 Berätta gärna din egen historia kring blod eller bloddonation. 

 Varför tror du att reglerna ser ut som de gör? Skulle de kunna förändras på något sätt? 

 Finns det något du reagerar på när det gäller reglerna? Varför?  

 Har alla människor samma rätt att få lämna blod? Varför? 

o Vem skyddas genom dessa regler? 

o Anser du att reglerna medför risk för kränkning? Varför? 

 Föreställ dig att du är homosexuell och vill lämna blod. När du anländer till 

blodcentralen blir du nekad att få donera.  

o Hur skulle du reagera?  

o Vilka känslor skulle du känna?  

o Skulle du uppleva någon skillnad om du fick veta varför just du inte får lämna 

blod på grund av din sexuella tillhörighet? 

 Föreställ dig att du som sjuksköterska ska ta ett blodprov på en människa du vet har en 

blodsjukdom.  

o Hur skulle du reagera?  

o Vilka känslor skulle du känna?  

o Skulle du uppleva någon skillnad om du inte visste om att personen hade 

någon blodsjukdom? 

o Hur tänker du kring att du kommer att möta människor som skulle kunna bära 

på HIV eller annan blodsmitta? 

 Visste du om att det är skillnad på reglerna kring bloddonation inom EU (vid behov 

berätta)? Varför är reglerna striktare i just Sverige? 

o Föreställ dig att du råkar ut för en olycka som kräver blodtransfusion. Du 

befinner dig i ett land som tillåter bloddonation från det som vi i Sverige anser 

vara en riskgrupp. Skulle du kunna tänka dig att ta emot blod? 

o Skulle du kunna låta en nära anhörig göra det? 

 Hur tror du att andra människor resonerar kring reglerna? 

o Skiljer sig åsikter beroende på yrke/sexuellt tillhörighet? 

o På vilket sätt skiljer sig dina personliga åsikter gentemot åsikter som innefattas 

i din yrkesroll (för sjuksköterskor).
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example, homosexual men in monogamous relationships should also be able to donate blood. 
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