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Under hösten 2012 visades Jonas Gardells tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar på Sveriges 

Television. Historien utspelar sig i Stockholm på 80-talet och i den begynnande AIDS-epidemin. 

Sjukdomen slog till hårt och drabbade många unga homosexuella män. Historieskrivningen är 

Gardells egen och ingen konstaterad ”sanning”. Däremot blev den efterföljande debatten i svensk 

press stor under lång tid efter att serien sändes på tv. 

 

Genom en diskursanalys har vi kunnat se hur resonemangen förts i debatten och hur debattörerna 

ger mening åt specifika ting. Vi har också valt att komplettera studien med inslag från den kritiska 

diskursanalysen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism, representationer 

och diskursteori. Urvalet bestod av tio texter som alla valdes ut mellan den 8 oktober 2012 och den 

8 oktober 2013. Vi avgränsade oss genom att välja bort Jonas Gardells egna texter samt blogginlägg 

och texter från andra diskussionsforum.  

 

Med tematiseringarna sjukvården, identitet och skuld och skam kunde vi länka samman de olika texterna 

och urskilja mönster, likheter och olikheter i debattörernas argument. Resultatet visade att 

majoriteten av debattörerna ställde sig accepterande till Gardells historieskrivning. Vidare 

diskussion visar att samhällets utvecklingskurva kring homosexualitet är i förändring. 
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Which glove wipes tears? 

A discourse analysis of the media debate of Jonas Gardell’s trilogy Never wipe tears without gloves. 
Numer of pages: 37 

 

During the fall of 2012 Jonas Gardell’s television series Never wipe tears without gloves was 

shown on Swedish National Television. The story takes place in Stockholm in the 1980s 

and in the beginning of the AIDS epidemic. The disease hit hard and striked many young 

gay men. The historiography is Gardell’s own and no actual "truth". In contrast, the 

subsequent debate was large in the Swedish press after it was broadcasted on television.  

 

Through discourse analysis, we have been able to see how the arguments have raised in 

the debate and the debaters give meaning to specific things. We have also chosen to 

complement the study with elements from the critical discourse analysis. Essay theoretical 

points are social constructionism, representations and discourse theory. The sample 

consisted of ten texts and all were selected from 8th of October 2012 until 8th of October 

2013. We defined ourselves by deselecting Jonas Gardell’s own texts and texts from blogs 

and other discussion boards. 

 

With the themes Healthcare, Identity and Guilt and Shame we could link together the various 

texts and was able to identify patterns of similarities and differences in the debater's 

argument. The results showed that the majority of the debaters accept Gardells’s 

historiography. Further discussion shows that society’s development curve around 

homosexuality are changing.	  
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gloves. 
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1. Inledning  
	  

”Det som berättas i den här historien har hänt. Och det hände här, i den här staden. Det 

var som ett krig, som utkämpades i fredstid. I en stad där de flesta fortsatte att leva sina 

liv som om inget hänt, insjuknade unga män, magrade av, tynade bort och dog.” 

(Jonas Gardell, 2012) 

 

Det här citatet inleder Jonas Gardells tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar. Under 80-

talet sköljde sjukdomen ”acquired immune deficiency syndrome”, mer känt som AIDS, 

över Sverige och unga människor dog, främst i Stockholm. Den snabbt spridande 

sjukdomen blev snart också kallad ”den nya pesten” men ingen visste vare sig hur eller 

varför den spred sig så ohämmat. Det konstaterades dock att den största smitto-gruppen 

var homosexuella män. Under tiden arbetade läkare, sjuksköterskor och andra inom 

sjukvården för att få fram mer information och läkemedel, men för många var det redan 

för sent att få hjälp. Hiv-positiva personer insjuknade i AIDS och några tog livet av sig. 

Homosexualitet blev snart en skam i samhället. Trots att regeringen satte in särskilda 

åtgärder för att utreda sjukdomen hann många människor dö, tyna bort och skulden över 

att vara homosexuell la sig som ett töcken över 80-talets Sverige.  

 

Idag, 30 år senare, skildrar Jonas Gardell upplevelsen som homosexuell man under 

AIDS-krisen och 80-talets Stockholm. Han ger en bild av hur det utifrån de 

homosexuella männens perspektiv var att leva under dessa hårda förhållanden. Både för 

dem som tynade bort i plågsamma smärtor, men också för anhöriga som förlorade 

närstående personer i sjukdomen. Många menar att det var på tiden att någon vågade 

närma sig detta tabu-belagda ämne och skildra de ”bögar” som på 80-talet fick stå ut med 

hur samhället behandlade dem. Några motsatte sig Gardells historia och valde att 

konfrontera honom och serien. Dagens Nyheter valde att kalla det ”Gardell-debatten”. 

Vi vill härmed påpeka att skildringen som görs i tv-serien är Jonas Gardells egen 

berättelse och tolkning av AIDS-krisen på 80-talet. Det är högst individuellt hur vi tolkar 

upplevelser och någon skriven sanning kan vi inte konstatera att Gardells historia är.   

 

Tv-serien sändes på Sveriges Television (SVT) under hösten 2012. Varje avsnitt var en 

timme långt och visades i tre delar: kärleken, sjukdomen och döden. Publiksiffran var 
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hög och enligt statistik (MMS, 2012) var det i snitt 1,3 miljoner tittare per avsnitt, som 

valde att bänka sig framför tv:n och ta del av Gardells historia.  

1.1 Torka aldrig tårar utan handskar 
Torka aldrig tårar utan handskar skildrar två unga män och livet som homosexuell under 

80-talets Stockholm. Rasmus, som kommer från en liten stad i Värmland, har länge vetat 

att hans sexuella läggning inte är densamma som samhällsnormen. Redan efter sin 

studentexamen tar han tåget till Stockholm för att kunna leva det liv han länge drömt 

om. Längtan om att få vara den han är och inte behöva hålla sin sanna identitet tillbaka 

för att passa in. I Stockholm predikar Benjamin för Jehovas vittnen och är en flitig talare 

i Rikets sal. Under en dörrknackning möter han den sprudlande karaktären Paul, som 

hävdar att han är jude. Det är också Paul som får Benjamin att bli medveten om sin 

sexuella läggning när han säger till honom: ”du vet väl om att du är bög”, vilket får 

honom att sluta tveka. Det är också hos Paul som Rasmus och Benjamin senare möts 

och blir blixtförälskade.  

 

Under en blomstrande tid kommer de allt närmare varandra, samtidigt som de tvingas gå 

igenom många svåra beslut tillsammans. När Benjamin berättar för sin familj om sin 

sexuella läggning, tvingas han gå på sin egen begravning eftersom Jehovas vittnen anser 

att homosexualitet är oacceptabelt. Rasmus får också besked om att han blivit smittad av 

hiv och insjuknar kort därefter i AIDS. Under tiden tynar deras vänner, en efter en, bort i 

sjukdomen och någon tar också sitt eget liv när beskedet att han var hiv-positiv kom. 

Under seriens gång får tittaren också möta glädje, styrka, besvikelse och hat men kanske 

framförallt förnekelsen av sjukdomens påverkan och föraktet från samhällets olika 

positioner. För de som inte drabbades fortsatte livet som vanligt, utan att någon stannade 

upp och såg vad som hände. De som drabbades eller stod någon drabbad nära slets 

samtidigt mellan hopp och förtvivlan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera debatten som efter Jonas Gardells serie Torka aldrig 

tårar utan handskar blivit stor i svensk press. Vi vill se hur de olika debattörerna ställer sig 

till Gardells historieskrivning och hur de argumenterar för sin ståndpunkt. Vidare syftar 

studien till att undersöka vad som skrivs i texterna och hur det tar sig uttryck genom 

Stuart Halls receptionskategorier: accepterande, förhandlande eller avvisande. 
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Våra frågeställningar är: 

1. Vad skrev olika debattörer i svenska tidningar efter att Jonas Gardells tv-serie 

Torka aldrig tårar utan handskar visats på SVT? 

2. Hur resonerar debattörerna kring tv-serien och finns det likheter, skillnader eller 

gemensamma mönster i texterna? 

2. Teori 

2.1 Diskursteori 
Diskursteorin vi använt i studien är byggd av teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe. Diskursteorin används för att skapa en förståelse för att allt socialt är en 

konstruktion av det diskursiva, alltså att allt som hamnar inom sociala fenomen i princip 

kan analyseras med de verktyg som finns inom diskursanalysen (Jörgensen & Phillips, 

2000). Dock finns det inte många praktiska verktyg för en diskursanalys inom Laclau och 

Mouffes diskursteori, därför har vi valt att komplettera med socialkonstruktionism och 

Stuart Halls representationskategorier för att kunna utföra vår studie med kritiska ögon. 

Den övervägande poängen inom diskursteorin är att inga sociala fenomen är färdiga eller 

totala (Jörgensen & Phillips, 2000). I vår studie kommer vi undersöka huruvida det 

stämmer genom att se hur det sociala fenomenet, diskussionen i tidningsartiklarna, 

utvecklar sig och om det kan bidra till vidare diskussion.  

 

Laclau och Mouffe bygger sin teori på två teoretiska traditioner, marxismen och 

strukturalismen. Från marxismen har de utvecklat tänkandet kring det sociala och från 

strukturalismen använder de teorin om betydelse (Jörgensen & Phillips, 2000). För att 

reda ut hur diskursteorin används ska vi förklara några begrepp och 

användningsområden. Ordet diskurs har använts flitigt under många år i vetenskapliga 

texter och debatter, dock har ordet i sig blivit luddigt (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Diskurs handlar även om hur resonemanget förs beroende på vilka som texten riktas 

mot. Diskurs väljer Jörgensen & Phillips (2000) att beskriva som ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (Jörgensen & Phillips, 2000). Då termen ibland är svårtolkad kommer vi 

att använda oss av Phillips och Jörgensens definition på ordet diskurs.  

 

För att göra begreppet diskurs mer tydligt kan vi beskriva det på följande vis. En sten 

ligger mitt ute på ett fält. Stenen i sig kan få olika betydelser beroende på vilken social 

kontext den sätts in i (Laclau & Mouffe refererad i Bergström & Boréus, 2012). 
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Exempelvis om stenen hittas av en arkeolog och sätts i en glasmonter på ett museum får 

stenen en betydelse, men om samma sten plockas upp under ett upplopp och kastas mot 

en polis får stenen en helt annan betydelse. Stenen blir inom diskursen ett element och 

eftersom det beror på vilken diskurs den hamnar inom finns det inte en fixerad mening 

(Jörgensen & Phillips, 2000). Ord är i olika utsträckning öppna för olika former av 

tillskrivning, detta kallas för flytande signifikans. I vår studie kommer vi undersöka om det 

finns något element de olika debattörerna tagit fasta på, för att se om elementet fått olika 

betydelser beroende på viken diskurs det hamnar inom. Laclau och Mouffes diskursteori 

är även mycket influerad av den politiska praktiken och de använder begreppet hegemoni i 

stor utsträckning. Det innebär att olika identiteter kopplas samman med politiska krafter 

för att gemensamt skapa nya samhällsordningar (Howarth, 2007). Hegemoni handlar 

med andra ord om maktförhållanden.  

2.2 Socialkonstruktionism 
Diskursanalysen kan inte sättas in i vilken teoretisk ram som helst, det finns vissa viktiga 

premisser att gå efter. Jörgensen och Phillips (2000) väljer att kalla det för paketlösning. 

Det är fyra delar som ska finnas med under arbetets gång, det är de filosofiska premisser 

vilka ger betydelse till språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska 

modeller, vilka metodologiska riktlinjer vi som forskare väljer att använda oss av och det 

fjärde och sista vilka specifika tekniker vi väljer i vår språkanalys (Jörgensen och Phillips, 

2000). Det är dock möjligt att forma sitt eget paket för den specifika forskningen. 

 

Socialkonstruktionismen som vi kan kalla för en teoretisk riktning som mer eller mindre 

ligger till grund för mycket forskning inom psykologi, socialpsykologi, socialvetenskap 

och humaniora, är en riktning diskursanalytiker ofta väljer att stå på (Burr, 1995; 

Jörgensen & Phillips, 2000). Det finns dock vissa nyckelpremisser att gå efter. Burr 

(1995) delar in dem i fyra kategorier. Den första är kritisk inställning till självklar kunskap. 

Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet kan vi inte se världen som en objektiv 

sanning. Hur vi kategoriserar världen behöver inte betyda att det som speglas är den 

verkliga sanningen. Den andra kategorin är historisk och kulturell specificitet som innebär att 

det sätt vi tänker kring olika saker i världen beror på den historiska och kulturella 

bakgrunden. Det kan handla om hur vi ser på matlagning, män och kvinnor eller musik. 

Samtidigt kan förändringar ske. Den tredje kategorin är kunskap bygger på sociala processer 

vilken handlar om var ifrån våra ”sanningar” kommer. Det byggs upp genom sociala 

processer och interaktioner mellan människor i vardagen. ”Sanningen” blir en produkt av 
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de dagliga sociala processerna. Den fjärde och sista kategorin är kunskap och social handling 

hänger samman. Kategorin innebär att beroende på den världsbild vi har blir olika sociala 

handlingar mer eller mindre naturliga, vilket kan leda till olika konsekvenser (Burr, 1995).  

2.3 Representationer 
Lindgren skriver i sin bok Populärkultur att vi genom olika föreställningar av begrepp kan 

tolka vad saker och ting betyder. Processen som kopplar ihop saker, begrepp och tecken 

kallas för representation (Lindgren, 2009). Stuart Hall, som grundat 

representationsbegreppet, menar att det kan stå för två olika saker: att beskriva och att 

symbolisera (Hall refererad i Lindgren, 2009). Lindgren beskriver representationer med 

ett bildexempel från serien Spider Man. Här beskriver han den stereotyp som vi har av 

”nörden” och av den ”tuffa” killen eller ”mobbaren”. Genom stereotypa bilder och 

kännedom om den här historien kan vi avkoda sammanhangets mening. Vi får se en bild 

av en kille som står med ihopsjunken hållning och har glasögon och ”avkodar” detta via 

våra ”mentala kartor” (Hall, 1997). Egentligen är glasögonen bara ett streck på ett papper 

i en serietidning, men blir i historien ett tecken på att någon är ”nördig”. Glasögonen, 

eller i det här fallet strecket på bilden vid den ena killens ögon symboliserar alltså något. 

Bilden i sig betyder inte särskilt mycket men representerar något i ett visst sammanhang. 

Genom det här perspektivet får vi möjlighet att kunna analysera de texter som ingår i vår 

studie på ett djupare plan. Eftersom vi då kommer kunna se hur olika ting, som i sig inte 

betyder något, får mening genom att sättas in i olika diskurser och sammanhang. 

 

Enligt Hall finns det två samtidiga processer, eller som han kallar dem, 

representationssystem (Hall refererad i Lindgren, 2009). Den första handlar om ”mentala 

kartor” och den andra om språket. Hall menar att vi genom ”mentala kartor” förstår och 

ger världen mening. Det är alltså varje individs egna erfarenheter och kunskap kring 

något som ger oss den ”sanning” om världen vi har. Det är först när vi delar någorlunda 

lika ”mentala kartor” som vi kan kommunicera (Hall refererad i Lindgren, 2009). Detta 

perspektiv kommer också att ligga till grund för vår analys.  

 

I tidigare forskning som tagits fram för den här studien diskuteras Ang Lee’s film 

Brokeback Mountain och westerngenren. Eftersom Hall menar att det är genom likartade 

mentala kartor som vi kan kommunicera har denna stereotypa bild av den ”manlige” 

mannen, som plötsligt framställs som homosexuell blivit oerhört omtalad och kritiserad. 

Många menade att det inte alls funnits homosexuella cowboys, medan vissa hävdade att 
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det mycket väl kunde vara så. Här kan vi se en tydlig skillnad av hur olika mentala kartor 

skapar oförståelse och debatt. Och hur stereotypa bilder av något, i det här fallet 

westerngenren, i ett annorlunda sammanhang blir svårt för människor att avkoda 

eftersom det inte var den kunskapen och erfarenheten av den här historien som funnits 

tidigare. Den ”typiska” cowboyen och dess stereotyp som människor relaterar till, är inte 

homosexuell, som det genom filmen Brokeback Mountain ger sken av. 

2.3.1 Receptionskategorier 
Inom massmediestudier har Stuart Hall utformat en modell, receptionskategorier, som vi 

utgår från i analysen. Det är tre kategorier som kallas dominant hegemonisk position, 

förhandlande kod och oppositionell kod (Hall, 1980). Vi har valt att i enklare ordalag att 

kalla dem för accepterande, förhandlande och avvikande. När ett tv-program sänds avkodar 

mottagaren meddelandet som programmet sänder. Teamet som producerat och sänder 

programmet kan vara oroliga att programmets budskap inte når ut som de önskat. 

Exempelvis om mottagaren inte förstår programmets koncept eller inte förstår språket, 

innebär det att mottagaren är avvikande mot programmet. Visas ett program och 

mottagaren förstår konceptet och håller med om allt som sägs, då är mottagaren 

accepterade till programmet. Den sista kategorin förhandlande uppstår när mottagaren 

förstår programkonceptet och kan hålla med om budskapet i viss mån men är kritisk till 

vissa punkter (Hall, 1980). Vi använder kategorierna i analysen för att först reda ut vilka 

av debattörerna som ställer sig accepterande, förhandlande eller avvisande mot Gardells 

historieskrivning.       

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Debattens dynamik 
Åsa Kroon skrev 2001 avhandlingen Debattens dynamik, Hur budskap och betydelser förvandlas 

i mediedebatter vid Linköpings universitet. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur 

olika mediedebatter förändrades när flera deltagare blandade sig i debatten (Kroon, 

2001). I studien har Kroon gjort fyra fallstudier av fyra mediedebatter från svenska 

medier. Den första är en specialstudie där hon plockat ut artiklar från DN debatt, den 

andra är artikelserien och diskussionen om ”svart på vitt” i Expressen, den tredje är 

mediedebatten om tvångssteriliseringarna och den fjärde är mediedebatten om regerings- 

och näringslivsresan till Sydafrika. 

 

Något som var tydligt genomgående i debatterna var rörligheten. Budskap och betydelser 

som sänds omvandlas ständigt genom den kommunikativa processen. Den tematiska 
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utvecklingen som gjordes i materialet skiljde sig åt i de olika debatterna ju längre debatten 

fortlöpte. Beroende på hur debatterna var uppbyggda var tematiseringen mer eller 

mindre konstanta (Kroon, 2001). Avhandlingen är intressant för oss eftersom det finns 

stora likheter med vår studie. Vi kommer därför att kunna jämföra våra resultat med 

Kroons resultat och se om vi kommer fram till andra liknande slutsatser.  

2.4.2 Tears for Queers 
Efter att filmen Brokeback Mountain visats på biograferna i USA blev den flerfaldig 

vinnare av många prestigefyllda titlar samt för bästa regi. Thomas Piontek skriver i sin 

artikel att recensenter i USA såg detta som ett tecken på ett genombrott för 

representationen av homosexuella (Piontek, 2012). Ingrid Sischy uttalande sig också och 

menade att detta var ett tecken på att USA nu var redo att humanisera och civilisera 

attityden gentemot homosexualitet (Sischy; Pinotek, 2012). Piontek beskriver att 

bakgrunden i amerikanska gayfilmer oftast byggts upp genom humor och mynnar ut i 

komedifilmer. Detta har dock förändrats. Piontek skriver också att Ang Lee menade att 

Brokeback Mountain inte var en gaywestern film, utan en kärlekshistoria.  

 

Resultaten i artikeln visar dock på att filmen inte förändrat amerikansk syn på 

homosexualitet eftersom den är tragisk och slutar med att en av de två männen i 

kärleksrelationen dör. Piontek menar bland annat att det tragiska slutet också kan tolkas 

som en metafor, som syftar till att någon eller båda i den homosexuella relationen alltid 

måste dö (Piontek, 2012). Samtidigt som filmen, kulturellt sett, förändrat synen på 

homosexualitet på grund av den genre och kontext som historien sätts in i. Eftersom den 

stereotypa bilden av en ”cowboy” är en heterosexuell man, blir historien i Brokeback 

Mountain ändå ett genombrott i amerikansk filmhistoria.  

2.4.3 Homophobia, History and Homosexuality 
Michael K. Sullivan är filosofie doktor vid The University of Tennessee, USA. Han skrev 

2003 artikeln Homophobia, History, and Homosexuality. Artikeln behandlar ämnena 

homofobi, homosexualitet och deras historia ur ett amerikanskt perspektiv. Första 

gången termen homosexualitet användes var 1869. Innan dess var inte homosexualitet 

någon separat sexuell läggning (Sullivan, 2003). Historien om homosexuella har pendlat 

markant och homofobin var länge utbredd i USA och är fortfarande stark i vissa delar, 

speciellt i bibelbältet. 1920-talet var en blomstrande tid för de homosexuella i de större 

städerna, men mycket av det är bortglömt eftersom samhällssynen på homosexualitet 

förändrades markant under 1950-talet. Sullivan beskriver i artikeln hur lagar och 
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förordningar ändrades och det blev förbjudet att anställa eller servera alkohol till ”kända 

bögar”. Det gjorde att majoriteten i samhället menade att homosexualitet var något fel.  

 

I USA har Bibeln varit en stor orsak till att homofobin blev oerhört stark. En stor del av 

samhället menar att de få citat som kommer från Bibeln som behandlar ämnet 

homosexualitet har tolkats som att det är något oheligt och förbjudet (Sullivan, 2003). 

Den synen lever fortfarande kvar hos många troende i USA. Historiskt sett var 

sjukvården motståndare till homosexualitet och tyckte att de behövde behandling. 

Homosexualitet var klassat som en psykisk sjukdom fram till 1970-talet och bidrog till att 

homosexuella kände skam, skuld, oro och depression (Sullivan, 2003). Från 70-talet och 

framåt har acceptansen blivit större för homosexualitet i USA. Den enda nedgången 

under den här tidsperioden var under AIDS-epidemin under 80-talet.  

2.4.4 Can romantic comedy be gay? 
Debra A. Moddelmog vid Ohio State University, beskriver att USA har en tydlig 

uppdelning vad gäller vilken syn människor har och att det till stor del beror på deras 

sociala bakgrund. I städer som är ”gayfriendly” är acceptansen högre för filmer som 

handlar om homosexuella än i städer och stater som tillhör den kristna högern. Den 

kristna högern menar att bibeln säger att homosexualitet är fel eller något de kan bli 

botade från (Moddelmog, 2009). Hon skriver också att romantiska komedier är 

konservativa på så sätt att de alltid framställer att kärleken är monogam, evig och 

självfallet, heterosexuell.  

2.4.5 Not a gay cowboy movie 
Artikeln Not a Gay Cowboy Movie? Brokeback Mountain and the importance of Genre är skriven 

av Erika Spohrer, retorikprofessor vid Eckerd College i USA. Artikeln handlar om hur 

den klassiska amerikanska westerngenren utmanas med Ang Lees film Brokeback 

Mountain. Filmen blev mycket omdebatterad i amerikanska medier. Vissa valde att kalla 

den för en ”bögcowboy film” medan andra tyckte att det var en kärleksfilm som slutade i 

en klassisk tragedi. Många kritiker valde att jämföra den med klassiker som Romeo & Julia, 

Tristan & Isolde och Titanic (Spohrer, 2009). Regissören Ang Lee ville ”röra runt” i 

westerngenren genom att visa att en kärlekshistoria mellan två män är en mer realistisk 

historia än cowboys som bara rider runt i Grand Canyon.  Detta var provocerande för en 

del av publiken som menade att Brokeback Mountain utgjorde ett hot mot den amerikanska 

bilden av cowboys som maskulina heterosexuella män (Spohrer, 2009). 
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Akademiska kritiker tyckte att filmen var viktig för att den skapade en diskurs kring 

western och homosexualitet. Enligt dem är westerngenren så snäv att det behövdes något 

nytt för att skapa större förståelse för att homosexualitet även fanns bland cowboys. 

Filmen öppnar upp för möjligheten att förnya westerngenren och även andra filmgenrer. 

För att förstå varför Brokeback Mountain skapade stor debatt i USA menar Spohrer (2009) 

att mottagaren måste förstå den amerikanska historien om westernkulturen. Det måste 

också finnas en förståelse om den homofobiska kultur som var stark inom den 

amerikanska westerngenren (Spohrer, 2009).    

2.4.6 Film och historia – historisk Hollywoodfilm 1960-2000 
Mats Jönsson avlade 2004 en doktorsavhandling i filmvetenskap vid Lunds universitet. 

Avhandlingen undersöker relationerna mellan film och historia. Syftet var att undersöka 

produktionen och receptionen av historiska hollywoodfilmer. Studien undersöker elva 

filmer och urvalet är baserat på vilken genomslagskraft eller avsaknad på popularitet som 

funnits hos de aktuella filmerna.  Jönsson menar att om upphovsmannen för filmen eller 

historien som berättas var närvarande under händelsen, skapar det en attraktion för 

mottagaren (Jönsson, 2004). Han beskriver ett exempel med den grekiska skribenten 

Thukydides från antiken och dennes historieskrivningar som kan jämföras med Steven 

Spielbergs film Rädda menige Ryan. Thukydides var närvarande vid vissa slag han beskrev i 

sina texter för ca 2400 år sedan men det gör att mottagaren fortfarande kan känna sig 

närvarande vid läsning av hans texter (Jönsson, 2004). Mottagaren hamnar då mitt i 

hädelsernas centrum.  

2.5 Genre 
För att ringa in serien ska vi även titta på vilken genre den hamnar inom. Termen genre 

kommer ursprungligen från filmteorin men termen har blivit kontroversiell då det har 

uppstått en spänning mellan olika utövare. Det pekar på att en genre tenderar att ge mer 

värde åt den kulturella traditionen än till den individuella utövaren (Andrews refererad i 

McQuail, 2010 s. 370). Genre kan kortfattat också förklaras som något eller någonting 

som hamnar i samma kategori av en viss produkt. Genrer används även när det talas om 

diskurser i medierna (McQuail, 2010). I kapitlet ”tidigare forskning” tar vi upp två artiklar 

som skriver om filmen Brokeback Mountain och hur den blev kritiserad för att bryta den 

traditionella westerngenren i USA.  Tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar valde vi att 

placera in i genren historiskt drama.  
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3. Metod  
I vår uppsats ligger fokus på diskursanalysen men vi har även använt delar från den 

kritiska diskursanalysen som bygger på Norman Faircloughs definition. Det finns inga 

exakta riktlinjer för hur en diskursanalys ska gå till utan forskaren måste utifrån sin egen 

studie skräddarsy sin diskursanalys (Fairclough, 1992). Vår uppsats bygger därför på en 

tolkande ansats, hermeneutik. En hermeneutisk studie går ut på att tolka en text utifrån 

en fråga som ställts. Det finns fyra tumregler att utgå ifrån för att få en bra tolkning. Det 

är frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv och avståndet mellan 

texten och den uttolkande forskaren (Esaiasson et al, 2012). Under tolkningsarbetet i 

analysen har vi utgått från våra två frågeställningar. Vi har använt oss av tidigare 

forskning samt teorier för att styrka våra resultat. Detta för att vi som forskare ska ha ett 

kritiskt förhållningssätt under tolkningsarbetet.  

3.1 Diskursanalys 
Diskursanalysen har mycket gemensamma drag med socialkonstruktionismen (Kroon, 

2001) och de premisser den utgår ifrån. Vi har därför valt att ha socialkonstruktionism 

som en teoretisk utgångspunkt. Diskursanalysens utgångspunkt är att via ett material 

urskilja mönster. Det hjälper forskaren att säga något om verkligheten (Börjesson & 

Palmblad, 2007). I vår analys kommer vi att studera materialet och försöka urskilja 

mönster i vad de olika debattörerna argumenterar kring, för att sedan se om det uppstår 

någon intertextualitet. Intertextualitet innebär att undersöka huruvida texterna bygger 

vidare på varandra för att skapa nya diskurser (Jörgensen & Phillips, 2000). En annan 

central del för intertextualitet handlar om hur de olika texterna mer eller mindre står 

explicit i relation till varandra. Tyngden ligger i att se texten och den språkliga handlingen 

ur vilket sammanhang den kommer från (Kroon, 2001).   

 

Inom diskursanalysen kan forskaren välja att studera alla typer av material som 

exempelvis bilder, texter och tal. Det är sedan med hjälp av teorier och tematisering som 

gör att diskursanalysen kan få en intressant och givande analys (Börjesson & Palmblad, 

2007). I vår studie har vi kunnat urskilja tre teman: sjukvård, identitet och skuld och skam. 

En diskurs uppkommer inte ur ett vakuum utan den bygger vidare på redan befintliga 

diskurser. Diskursanalysen handlar även om att forskaren ska reda ut i vilket 

sammanhang en diskurs läggs till och vem som äger diskursen. Eftersom diskurser 

bygger vidare på tidigare diskurser blir en diskursanalys aldrig helt slutförd, utan den 

öppnar alltid upp för nya förslag till fortsatt forskning (Börjesson & Palmblad, 2007).  
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En mediedebatt är ett antal texter som utgör en debatt kring ett visst ämne, det bildar en 

intertextuell kedja (Kroon, 2001; Fairclough, 1992). Den tydligaste kedjan i det aktuella 

materialet är de artiklar vi valt ut från DN. I samtliga nämner debattörerna en replik eller 

tar upp en tidigare debattartikel som exempel. Men i de teman vi kunnat utskilja binds de 

olika texterna ihop i kedjor eftersom de behandlat samma ämne.  

3.2 Kritisk diskursanalys 
Fairclough definierar termen diskurs som ett semiotiskt system som innefattar språk och 

bilder (Jörgensen & Phillips, 2000). Han menar också att diskursen bidrar till att forma 

sociala identiteter, sociala relationer samt förståelse och meningsskapande. Det här har 

betydelse för vår studie då en central del handlar om hur AIDS-epidemin skapat mening i 

samhället genom serien Torka aldrig tårar utan handskar. Även vilka som framstår som 

offer eller vilka som ska ta på sig skulden över vad som hände i Sverige på 80-talet. 

Jörgensen och Phillips (2000) förklarar att diskurs även handlar om hur resonemanget 

förs beroende på vilken eller vilka som texten riktas mot. Det finns två dimensioner att ta 

hänsyn till. Det är den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den första handlar om 

vilka exempel på språk som används i bland annat tidningsartiklar, filmer, videos, 

intervjuer eller politiska tal och den andra är en form för de diskurser som används inom 

sociala institutioner eller sociala fält (Jörgensen & Phillips, 2000).  

 

För att se om en händelse bekräftar eller utmanar en diskurs måste den kommunikativa 

händelsen sättas i relation till diskursen (Jörgensen & Phillips, 2000). Den 

kommunikativa händelsen, i vårt fall texterna, blir formade av den kringliggande sociala 

sfären men texterna har samtidigt möjlighet att i sin tur påverka diskursen. En tydligare 

förklaring för vår studie är att Gardells trilogi är en diskurs där texterna utgör med- eller 

mot diskurser beroende på om de utmanar eller bekräftar diskursen. 

 

Fairclough har tagit fram en tredimensionell modell för kritisk diskursanalys, se figur 3.1. 

Modellen går ut på att en analys ska delas in i tre delar. Den första nivån är den textuella 

nivån. Den handlar om att analysera texten i ett lingvistiskt perspektiv. Den andra nivån 

diskursiv praktik ser till de processer som gäller produktion, distribution och konsumtion. 

Här undersöks exempelvis intertextualiteten, alltså hur händelser bygger vidare på andra 

händelser. Exempelvis om artiklarna i denna studie bygger vidare på varandra. Det tredje 

och sista steget är social praktik som fokuserar på hur analysen sätts i ett större socialt 

sammanhang. För att detta ska bli möjligt måste andra diskurser sättas i relation till 
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diskursen som undersökningen utgår från (Jörgensen & Phillips, 2000; Bergström & 

Boréus, 2012). Vårt fokus ligger på den första nivån eftersom det är texten vi i första 

hand vill analysera. Vi har undersökt en del ur den andra nivån, intertextualiteten. Den 

tredje nivån har vi närmat oss genom analysen av vårt material och att de resultat vi fått 

fram jämförs med tidigare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (Fairclough, 1992) 

3.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett begrepp som avser hur relevant data och analys är till 

problemformuleringen. Någon exakt definition är svår att ge eftersom det är ett sådant 

stort begrepp men det kan förklaras som att man mäter det som avser att mätas (Östbye et al, 

2003). Ett begrepp som är knutet till validitet är definitionsmässig validitet, det handlar 

om att studien kopplas till relevanta teorier som tagits fram för studien (Östbye et al, 

2003). Vår studie har gjorts med hjälp av teorier och tidigare forskning. Vi har förhållit 

oss till det som tas upp i texterna och noggrant kopplat det vi analyserat till teorier samt 

att vi byggt vår analys på tidigare forskning, därför anser vi att uppsatsen håller hög 

definitionsmässig validitet.  

 

Reliabilitet innebär att forskaren tagit fram tillförlitlig data samt att det handlar om 

kvalitén på insamlingen, bearbetningen och analysen (Östbye et al, 2003). En kvalitativ 

undersökning innebär alltid en risk för det slutgiltiga resultatet då tolkningen kan variera 

mellan forskarna och att nya resultat kan komma fram om undersökningen prövas. Men 

för att få god reliabilitet har vi diskuterat de resultat vi fått fram mellan varandra och 

tycker att studien håller god reliabilitet. Den definitionsmässiga validiteten och 

reliabiliteten gör att vi anser att uppsatsen håller hög validitet. 
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4. Urval och material 

4.1 Urval  
Materialet som använts för den här studien har gjorts genom ett strategiskt urval. Det är 

en urvalsmetod som används när forskaren inte har som huvudsyfte att generalisera mot 

populationen utan är mer intresserad av vilka tankekategorier som finns eller att se vilka 

möjliga tolkningar det finns i världen (Esaiasson et al, 2012). Strategiskt urval är lämpligt 

då vi som forskare vill undersöka meningsskapande aktiviteter, i vårt fall se huruvida 

debattörerna genom texterna försöker skapa mening i samhället. Eftersom det intressanta 

för oss är att undersöka tankebanorna kring serien gör urvalet det möjligt att fånga 

centrala aspekter av debatten. Därför anser vi att strategiskt urval är det bästa för vår 

undersökning. Att generalisera mot populationen kan som sagt vara svårt då det gäller 

strategiskt urval. Det är däremot en bra urvalsmetod då vi vill kunna dra allmänna 

slutsatser (Esaiasson et al, 2012).  

 

Materialet är hämtat från svenska dags-, kvälls och lokaltidningar. Vi har avgränsat oss till 

att fokusera på internetupplagan av de utvalda texterna eftersom dessa fanns tillgängliga i 

större utsträckning. Det som framkom under urvalssökningen var en lång debatt kring 

Torka aldrig tårar utan handskar i Dagens Nyheter. De hade till och med döpt debatten till 

”Gardell-debatten”. Eftersom vi inte enbart ville undersöka texter från Dagens Nyheter 

valde vi ut fem artiklar som debatterade serien. Debatten var inte lika utbredd i de andra 

tidningarna. I dagstidningarna Sydsvenskan och Svenska Dagbladet fanns fristående 

debattartiklar kring serien. Vi valde ut två artiklar varav en från Sydsvenskan och en från 

Svenska Dagbladet. I kvällstidningen Aftonbladet fanns också fristående artiklar kring 

serien där vi plockade ut två stycken varav en bygger på en intervju. Den artikeln 

kommer därför inte att behandlas i lika stor utsträckning som de andra. I lokaltidningen 

Hallands Nyheter fanns det en text som var relevant i vår studie. Vi valde att plocka bort 

de artiklar Jonas Gardell själv skrivit då vi inte tyckte att det skulle passa i vår studie 

eftersom syftet är att se hur debattörer ställer sig till hans historieskrivning. Materialet 

landade då på tio artiklar från tre dagstidningar, en kvällstidning och en lokaltidning. Det 

är dessa tio texter som ligger till grund för vår studie.     

4.1.1 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss genom att enbart undersöka den svenska pressen och 

tidningarnas internetupplagor. Vi har valt bort exempelvis bloggar och diskussionsforum 

och även texter skrivna av Jonas Gardell. Vi studerade artiklar som publicerats under 
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tidsperioden 8 oktober 2012 till 8 oktober 2013. Det första avsnittet av Torka aldrig tårar 

utan handskar sändes på SVT den 8 oktober 2012. Därför tyckte vi att det var rimligt att 

avgränsa studien till det datumet och ett år framåt då vi ansåg att det var under den 

tidsperioden debatten kring serien var störst.  

4.2 Material – sammanfattningar artiklar 
För att läsaren ska få ett sammanhang i kommande analysavsnitt har vi valt att kort 

presentera de texter som utgör grunden i analysen. Det kommer att framgå vem som är 

författaren, vilket publiceringsdatum texten har och en sammanfattning av innehållet. Vi 

kommer att presentera texterna i kronologisk ordning efter publiceringsdatumet. I den 

kommande löpande texten kommer nu de olika tidningarna att förkortas: Dagens 

Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Sydsvenskan (SDS), Hallands Nyheter (HN) 

och Aftonbladet (AB). 

	  
Titel: Eriks liv var precis som i ”Torka aldrig tårar utan handskar”. 

Publicerad: Aftonbladet, 2012-10-15, av Josefin Sköld. 

I en intervju med Erik Engqvist berättar han sin egen historia. Engqvist har i hela sitt liv 

predikat för Jehovas vittnen. När han till slut bestämmer sig för att erkänna för sin familj 

att han är homosexuell, bryter de kontakten med honom. Föräldrarna kommer hem till 

honom med tårta och rosor, där får Erik vara med om sin egen begravning. Enligt 

Jehovas vittnen kan man aldrig fortsätta umgås med medlemmar som lämnat 

församlingen. Erik har berättat sin historia för Jonas Gardell som har valt att skildra 

händelsen i tv-serien.  

 

Titel: Gud torkar tårar utan handskar. 

Publicerad: HN, 2012-11-02, av Anders Moqvist. 

Anders Moqvist som är kyrkoherde i Varberg församling skriver i HN att samhällets 

utveckling och framfart gällande HBTQ-personer ger kyrkan en utmaning. Han menar 

att de bibliska texterna kring sexualitetens mångfald är en tolkning. Artikeln lägger stor 

vikt vid hur kyrkan ställer sig till homosexuella människor och uppgiften vid samkönade 

vigslar. Enligt honom är Gud frihet, och kyrkan en plats för öppen gemenskap som 

befriar och upprättar. Därför tycker han också att Gardells berättelse är en vacker epos.   

Moqvist menar också att kyrkan idag har mer kunskap än vad de hade för 30 år sedan. 
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Titel: Björn Wiman: På den gamla begravningsplatsen möts den gula stjärnan och den 

rosa triangeln.   

Publicerad: DN, 2012-11-04, av Björn Wiman. 

Björn Wiman drar i sin krönika paralleller mellan Torka aldrig tårar utan handskar och 

förföljelsen av judarna under nazismen i Europa. Varför Gardell valde att gestalta Paul 

som jude är den övergripande frågan i krönikan. Wiman tror inte att det är en slump att 

Paul är jude eftersom att Gardell är en mycket religiöst medveten författare. Både judar 

och homosexuella är grupper som varit förföljda under historiens lopp. Ofta är det 

samhället och kyrkan som valt ut dessa grupper som avvikande och det är där som 

homofobin och antisemiter varit starkast. Enligt Wiman handlar det om en kamp för 

rätten om sin egen identitet. 

 

Titel: Gardell gråter bara för männen. 

Publicerad: DN, 2012-11-21, av Sara Edenheim. 

Sara Edenheim riktar stor kritik mot serien och Jonas Gardell i artikeln. Hon menar att 

det kan diskuteras huruvida de homosexuella varit så bortglömda som Gardell anser och 

hon tycker även att andra grupper som prostituerade och drogmissbrukare borde fått en 

del i serien då även de blev drabbade. Edenheim menar att det är lätt att göra en historia 

nu, 30 år senare, när ingen kan stå till svars längre. I slutet på artikeln diskuterar hon 

också om historien borde handla om dagens AIDS-epidemi i Afrika istället eftersom det, 

enligt Edenheim, är där vi kan göra skillnad idag.  

 

Titel: När debatten går föraktets ärende. 

Publicerad: DN, 2012-11-26, av Hanna Nordenhök. 

Hanna Nordenhök är upprörd över de uttalanden som Sara Edenheim i sin artikel får 

uttryck för. I hennes text berättar hon om en vän som känt sig personligen förlöjligad 

över Edenheims uttalanden. Hon kritiserar men ger också Edenheim rätt i några 

sammanhang. Nordenhök ifrågasätter vår historia och vår samtid och hur vi under tiden 

kunnat vara maktkritiska i samhället.  

 

Titel: Aids: Torka alltid tårar. 

Publicerad: DN, 2012-12-04 av Hanne Kjöller. 

Hanne Kjöller vill med sin artikel ge upprättelse till de som arbetade inom sjukvården 

och behandlade hivsmittade under 80-talet. Kjöller hade praktik vid Rosslagstulls 
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infektionssjukhus i slutet på 80-talet och tycker att serien tillsammans med den 

efterföljande debatten har blivit en anklagelseakt mot sjukvården. Kjöller vill att de som 

arbetade inom sjukvården ska känna stolthet eftersom att de var de som med risk för sitt 

eget liv tog hand om de AIDS-sjuka. Om sjukvården använde skyddskläder och handskar 

var det för att de inte visste hur viruset smittade och ville förhindra spridning. Hon 

nämner en artikel där MP kräver en offentlig ursäkt till de som behandlades illa under 

AIDS-krisen. Den nuvarande eller dåvarande sittande regeringen? Frikyrkorna? Eller de 

familjer som i dödsannonsen skrev ”Tänk på cancerfonden” eftersom de inte orkade stå 

upp för sin homosexuelle son? Oklart menar Kjöller. 

 

Titel: Det behövs inga ursäkter för hiv-hanteringen. 

Publicerad: SvD, 2012-12-29, av Sven Britton. 

Artikeln som är publicerad i SvD Opinion tar upp serien och AIDS-epidemin genom 

sjukvårdens synvinkel. Sven Britton blev chef för Roslagstulls sjukhus 1986 och det var 

där de flest hiv-smittade personerna i Sverige hamnade. Han tar upp en artikel där 

Miljöpartiet kräver en officiell ursäkt till de som drabbades i AIDS-krisen under 80-talet. 

Britton har en helt annan syn och tycker inte att det behövs några ursäkter. Han 

beskriver hur bra sjukvården var under AIDS-epidemin och hur människor engagerade 

sig och försökte hjälpa till i den utsträckning det var möjligt. Seriens titel kritiseras även 

indirekt då Britton menar att det inte alls skulle varit konstigt om sjukvården använde 

handskar eftersom de inte visste hur viruset smittade. 

 

Titel: Verktyg för minnena. 

Publicerad: SDS, 2013-08-25 av Jon Voss. 

I en tillbakablick från 80-talets Stockholm berättar Jon Voss om sina minnen. Han menar 

att Gardell genom serien Torka aldrig tårar utan handskar gav honom verktyg att minnas 

det som hände under AIDS-krisen, både det bra och det dåliga. Voss skriver också i sin 

artikel om hur viktigt det varit för alla HBTQ-personer att bli accepterade och slippa 

diskriminering. Genom ett personligt perspektiv berättar Jon Voss om sina erfarenheter 

kring att vara homosexuell man i Sverige. Han skriver också om när medicinerna kom 

och gjorde det möjligt för homosexuella att ”gömma undan” det som varit och istället 

fokusera på framtiden och överlevnad. Han grät när han såg tv-serien och säger att den 

hjälper till att få människor att bli medvetna om ”deras” berättelse. 
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Titel: Johan Hilton: Sara Edenheim blandar effektivt bort korten. 

Publicerad: DN, 2013-09-25 av Johan Hilton. 

Johan Hilton ger sig in i debatten och beklagar att Sara Edenheim känner sig 

missförstådd och vantolkad. Han radar upp några olika påståenden som Edenheim haft i 

sin argumentation till Gardells serie. Själva artikeln handlar om hur Hilton på ett ödmjukt 

sätt försöker ge henne en ursäkt för att han möjligen varit raljant i en tidigare artikel.  

 

Titel: Bögen måste dö. 

Publicerad: Aftonbladet, 2013-09-26 av Kristofer Folkhammar. 

Genom Folkhammars text får vi en recension kring en av Gardells böcker i trilogin Torka 

aldrig tårar utan handskar. Han beskriver sin ställning till det mod som krävs för att berätta 

historien om AIDS-krisen. Folkhammar berättar också om olika ”bögskildringar” i 

historien och jämför en rad olika författare/poeter som också gjort någon typ av 

skildring liknande den Gardell gör.  
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5. Analys 
Analysen kommer att utgå från mönster som varit genomgående i texterna. Vi kunde 

genom tre teman rama in texterna och på så sätt få fram de mest intressanta perspektiven 

ur resonemangen och diskussionerna kring Torka aldrig tårar utan handskar. Teman som 

utgör analysen är: sjukvården, identitet och skuld och skam. Dessa kommer att 

presenteras nedan i samma ordning.  

5.1 Sjukvården 
Ett framstående tema i både mediedebatten och i tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar, 

är sjukvården. Tv-seriens första minuter visar hur en AIDS-sjuk patient vrider sig av 

smärta i den plågande sjukdomen. Därefter syns två sjuksköterskor gå in i en sjukhussal 

och ge behandling till samma patient. Sjukvårdsperspektivet är något som fått stor plats i 

mediedebatten kring Torka aldrig tårar utan handskar. Framförallt har de som arbetade 

inom sjukvården under 80-talet argumenterat för sin syn på Gardells framställning och 

hur sjukvårdspersonal, enligt dem, behandlade AIDS-patienter. Därför blir det första 

tema som vi presenterar i analysen just sjukvården.  

 

Enligt Halls receptionskategorier finns två texter som är direkt avvisande och en som är 

förhandlande mot Gardells diskurs. De avvikande är skrivna av Hanne Kjöller: ”det vi 

har sett är ett tidsdokument. Men också, har i alla fall jag läst in, ett slags anklagelseakt” 

(DN, 2012) och Sven Britton (SvD, 2012). Den förhandlande är skriven av Jon Voss: 

”Jonas Gardell gav mig och många av oss verktyget att äntligen minnas” (SDS, 2013).   

 

Genomgående i Britton och Kjöllers texter är att de kritiserar Gardells historia och hur 

han framställer sjukvården. De arbetade vid Roslagstulls infektionssjukhus under AIDS-

epidemin. Britton var chef och Kjöller hade sin första praktik vid sjukhuset. En likhet 

mellan texterna är att de diskuterar kring en artikel där Miljöpartiet (MP) kräver en 

officiell ursäkt till dem som drabbades av hiv i början på 80-talet (SvD, 2012; DN, 2012). 

De är tydliga i sina ståndpunkter. Britton skriver: ”det finns ingen anledning till någon 

sådan ursäkt utan tvärtom tacksamhet inför det allvar och den beslutsamhet som 

regeringen och berörda institutioner tog sig an epidemin och de hiv-infekterade enligt 

min mening” (SvD, 2012). Här visar han genom sin medicinska diskurs och den kunskap 

han har att den bild som tv-serien ger av sjukvården är felaktig. På liknande sätt 

argumenterar Kjöller till sjukvårdens fördel: ”jag vet inte vilka det är som kränkt, 

skuldbelagt eller behandlat dessa patienter ovärdigt. Men inte sjutton var det 
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vårdpersonal vid infektionsklinikerna i alla fall” (DN, 2012). Den tredje premissen inom 

socialkonstruktionismen är att kunskap bygger på sociala processer (Burr, 1995). MP 

diskuterar utifrån sin politiska diskurs att någon ska be om ursäkt, vilket är grundat i den 

sociala sfär som kretsar kring partiet och det är därifrån de fått sin kunskap. Britton och 

Kjöller däremot menar, utifrån sin medicinska diskurs och den kunskap de har därifrån, 

att det inte är sjukvården som ska be någon om ursäkt. Kjöller och Britton är rörande 

överens om att sjukvården inte ska ställas till svars för något. Vem som enligt dem ska 

ställas till svars diskuteras vidare under temat skuld och skam.  

 

När människor ingår i samma kultur får ett ting liknande betydelser, genom språket 

skapas representationer och inom gruppen skapas samma förståelse för detta ting (Hall, 

1997). Titeln Torka aldrig tårar utan handskar är något Britton och Kjöller tar upp i sina 

texter. De lägger tyngden vid handsken och vilken betydelse den får för dem. Vad är en 

plasthandske? Vilken betydelse får den? Vad representerar den i deras texter? Britton 

skriver: ”om vi satte på oss handskar innan vi torkade tårar vet jag inte men alldeles fel 

hade det inte varit innan vi visste hur detta dödliga virus smittade…” (SvD, 2012). För 

Britton blir plasthandsken ett arbetsredskap för att kunna skydda sig själv från att bli 

smittad. Det är hans ”sanning” om handskens betydelse som har växt fram genom 

sociala processer (Burr, 1995), alltså sjukvårdspersonalens betydelse för plasthandskar. 

Kjöller använder liknande argument för hennes syn på handsken: ”det var att man inte 

visste hur infektionen smittade. Det var därför man aldrig skulle torka tårar utan 

handskar.”(DN, 2012). Genom deras gemensamma medicinska diskurs representerar 

handsken ett arbetsverktyg, en förlängning av den vita rocken, men i serien framställs 

handsken som ett förakt mot den sjuke. Fokus ligger som sagt mycket i titeln Torka aldrig 

tårar utan handskar men också i scenerna från serien där sjukvårdspersonalen går in till den 

sjuke med rymddräktsliknande kläder och plasthandskar. Som vid vilken annan sjukdom 

som helst, använder sjukvården plasthandskar för att själva inte bli smittade. Kjöller 

skriver: ”Ska de, som utifrån vad man då visste riskerade sina liv, be om ursäkt…” (DN, 

2012). På samma sätt som rörmokare använder rör och tänger som arbetsredskap var 

sjukvården tvungen och är än idag tvungna att använda plasthandskar för att inte föra en, 

känd eller okänd, smitta vidare.  

 

Enligt receptionskategorierna är Voss förhandlande mot Gardells diskurs. Han håller inte 

med Kjöller och Britton i frågan om hur sjukvården framställs i tv-serien. Jon Voss hyllar 
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sjukvården ur en anhörigs perspektiv: ”mitt i det här kämpade läkare, sjuksköterskor och 

aktivister” (SDS, 2013). Genomgående i texten verkar han vara så uppslukad av seriens 

storhet att han förbiser vissa brister, exempelvis hur just sjukvården framställs i serien. 

Voss fokuserar på minnen, i likhet med Kjöller och Britton, på så sätt länkas de samman 

i vad vi kan kalla en minnesdiskurs. Skillnaden dem emellan är att Kjöller och Brittons 

minnesdiskurs bygger på att de var anställda inom sjukvården och att det är därifrån 

deras ”sanning” kommer. Voss ”sanning” utgår från hans personliga minnesdiskurs som 

anhörig. Genom Britton och Kjöllers texter vill de argumentera för att samhället ska få 

veta hur det egentligen gick till inom sjukhusens väggar och att sjukvårdspersonalen inte 

var så ”kalla” som Gardells historieskrivning tyder på. Det kan jämföras med det Thomas 

Piontek skriver i artikeln Tears for queers (2007). Piontek skriver om den första 

”mainstream” filmen Philadelphia som Hollywood gjorde kring temat AIDS och 

homosexualitet. Filmens syfte var att ändra publikens syn kring homosexualitet och 

AIDS (Piontek, 2007). På samma sätt som Hollywood genom film ville påverka publiken, 

vill Kjöller och Britton påverka sin publik genom att berätta ur deras medicinska diskurs, 

hur sjukvården verkligen arbetade hårt för att hjälpa de AIDS-sjuka.  

 

Det socialkonstruktionistiska synsättet visar att Kjöller, Britton och Voss texter utgår 

från ”kunskap bygger på sociala processer” (Jörgensen & Phillips, 2000). De sociala 

processerna som anställd och anhörig skiljer sig åt eftersom Britton och Kjöller utgår 

från ett yrkesmässigt professionellt synsätt och Voss utgår från sitt privata synsätt. Voss 

historiska minne som anhörig blir tydligt genom följande: ”1985 på våren gick jag ännu 

en gång upp för den jobbiga backen till Södersjukhuset. Till rummet där Magnus låg. 

Magnus som efter en resa till New York något år tidigare kom hem och berättade hur 

han haft sex med en kille med en konstig cancer som hette kaposis sakrom.” (SDS, 

2013). För att få förståelse av en text, i vårt fall Torka aldrig tårar utan handskar, måste den 

historiska och kulturella premissen finnas med för att inte texten ska tappa sin grund 

(Spohrer, 2009). Spohrer tar filmen Brokeback Mountain som ett exempel där den 

historiska och kulturella aspekten är viktigt för att förstå hur hård tillvaron kunde vara 

som homosexuell man i den amerikanska westernkulturen. Detta kan liknas med hur de 

homosexuella kämpade i motvind för sina rättigheter under AIDS-epidemin.   

 

Något som både Britton och Kjöller beskriver i sina texter är hur människor verkligen 

engagerade sig för de insjuknade. Texterna ger exempel på situationen under AIDS-
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epidemin och ger en bild av sjukvården som inte framkommer i tv-serien. Britton skriver: 

”många gick in i väggen för hur de än ansträngde sig dog de oftast jämnåriga 

patienterna” (SvD, 2012). Situationen var svår för de anställda inom sjukvården. På 

samma sätt som de homosexuella kämpade för sina rättigheter, kämpade 

sjukvårdspersonalen med att försöka få de sjuka att överleva. Kjöller argumenterar likt 

Britton. Han skriver: ”… dem som faktiskt riskerade sin egen hälsa för att ta hand om 

andra” (DN, 2012). Precis som Voss hyllar sjukvården i sin text, vill Britton och Kjöller 

hylla de som arbetade inom sjukvården under AIDS-epidemin. Trots att rädslan hela 

tiden fanns för att inte lyckas bota de sjuka eller bli smittad. Rädslan är något som har 

omringat de homosexuella genom stor del av historien. Michael K. Sullivan (2008) 

skriver i sin artikel Homofobia, History, and Homosexuality att det fanns en utbredd 

homofobi i USA fram till 1970-talet. Under 20-talet blomstrade livet för de 

homosexuella, men under kalla kriget bredde en rädsla ut sig mot dem. Filmer och pjäser 

blev censurerade. Det tillsattes en lag om att de homosexuella inte fick arbeta eller bli 

serverade på restauranger, barer och klubbar. En senator vid namn McCarthy menade att 

de homosexuella var ett hot mot den amerikanska staten (Sullivan, 2008). Kjöller och 

Britton menar inte att sjukvården var rädda för de homosexuella utan för sjukdomen 

som de då inte visste mycket om.  

 

Kjöller och Britton utgår från den medicinska diskursen där de diskuterar en 

underliggande rädsla för sjukdomen och smittorisken. Därför lägger de tyngd i att 

sjukvårdspersonal var tvungna att skydda sig för att inte föra smittan vidare, speciellt när 

de inte visste på vilket sätt smittan spred sig. Britton skriver: ”att människor var rädda för 

denna gåtfulla, inledningsvis obevekligt dödliga infektion är begripligt” (SvD, 2012). Voss 

till skillnad mot Britton beskriver rädslan i att förlora sina vänner i smärtsamma plågor: 

”Någon sa att för bögvärlden var livet under 1980-talet som att befinna sig i ett krig. I 

tjugo-trettioårsåldern förlorade vi våra jämnåriga vänner, en efter en” (SDS, 2013).  

 

På samma sätt som handsken fick olika betydelser, såg vi ett mönster även när det gällde 

tårar. Vad är en tår? Något blött som rinner ur ögonen eller finns det fler betydelser? 

Något återkommande i två av texterna är hur tårarna framställs. Det som händer är att vi 

avkodar något i relation till våra egna historier, alltså efter våra egna ”mentala kartor” 

(Hall refererad i Lindgren, 2009). Kjöller har sin ”mentala karta” att utgå från och såg 

tårar som en möjlig smittorisk. Hon nämner professor Hans Rossling som bekräftar 
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hennes syn: ”Hans Rossling har en bestämd uppfattning om hur man torkar tårar på 

människor när smittorisken är oklar. Man använder handskar” (DN, 2012). Tåren 

representerar här en möjlig risk. Voss ger en skillnad i betydelsen då han ser tårar som 

något kopplat till känslor: ”Han grät och jag vågade äntligen gråta […] Äntligen. Och vi 

sa adjö. Inte officiellt. Men det blev vårt adjö” (SDS, 2013). Både i liknelsen med 

handsken och med tårar blir det tydligt att beroende på våra olika ”mentala kartor” blir 

betydelsen av något olika. En sak kan ha stor betydelse för en person men samma ting 

kan betyda något helt annat för en annan person. Enligt diskursteorin är både handsken 

och tåren ett exempel på flytande signifikans (Jörgensen & Phillips, 2000). Båda 

elementen ger olika meningar genom de olika diskurser debattörerna utgår från. Att de 

har olika bilder av tårar styrks också genom den socialkonstruktionistiska premissen att 

kunskap och social handling hänger samman (Burr, 1995). Inom sjukvården fanns vid 

tidigt 80-tal inte kunskapen om att tårar inte smittade, vilket Britton bekräftar genom 

följande citat: ”... innan vi visste hur detta dödliga virus smittade och hur smittsamt det 

var (inte särskilt vet vi nu)” (SvD, 2012). Även den historiska specificiteten (Burr, 1995) 

måste räknas in eftersom det var dåtidens kunskap som gjorde att handskar användes.  

 

Eftersom Kjöller, Britton och Voss utgår från olika diskurser och för att deras ”mentala 

kartor” skiljer sig från varandra på vissa punkter, förutom när det gäller minnesdiskursen, 

blir synsätten annorlunda. Det Britton och Kjöller tagit fasta på i serien nämner inte Voss 

på samma sätt. Han utgår istället från minnen av sina vänner som tynade bort och genom 

hans argument framställs sjukvården under 80-talet i bra dager. ”Sanningen” om vad som 

hände under AIDS-krisen kan därför inte betraktas som självklar då alla som var med på 

något sätt har olika ”mentala kartor”. Det visar att premissen om en kritisk inställning till 

självklar kunskap som Burr (1995) diskuterar är viktigt att ta med i sitt eget tankesätt. 

Eftersom Kjöller, Britton och Voss har olika bakgrunder att utgå från när det gäller 

sjukvården under 80-talets AIDS-epidemi, blir deras ”sanningar” kring sjukvården olika. 

5.2 Identitet 
Rätten att få vara den man är. Något många av oss tar för givet men som vissa grupper 

och minoriteter i samhället fått kämpa hårt för. Homosexuella och hiv-positiva är en av 

de grupper som fått kämpa med samhällets förakt. Men hur gestaltas egentligen de 

homosexuella i de texter som vi valt att analysera? Det som intresserar oss i det här 

avsnittet är hur debattörerna tolkat serien Torka aldrig tårar utan handskar och hur de ger 

gestaltningen av homosexuell identitet mening. Vad gäller identitet, eller hur 
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homosexuella gestaltas i de textmaterial som studien grundar sig på, finns det en 

avvisande, tre accepterande och två förhandlande texter. Nedan kommer vi att visa hur 

texterna hänger ihop och vilka skillnader och likheter som analysen visar.  
 

Kristoffer Folkhammar (AB, 2012), Hanna Nordenhök (DN, 2012) och Björn Wiman 

(DN, 2012) ställer sig alla accepterande till Gardells historieskrivning på olika sätt. 

Folkhammar menar att det är modigt av Gardell att skildra homosexualitet, som alltid 

utmanar den hegemoniska maskuliniteten som ofta framkommer i film och litteratur. 

Folkhammar skriver i sin text: ”bögskildringen alltid följer det klassiska upplägget att 

bögen måste dö”(AB, 2012). Detta är något som storfilmen Brokeback Mountain med sitt 

tragiska avslut, ger en bild av. Kritiker har jämfört filmen med andra tragedier. Några 

menar att filmen ses som en metafor till AIDS-krisen där många homosexuella män dog. 

Folkhammar skriver att Gardells berättelse är lätt att ta till sig och hyllar den med 

meningar som: ”sällan har jag känt mig så integritetslös som kritiker som när jag arbetat 

med Gardells böcker om aidskrisen bland bögar i 1980-talets Stockholm” (AB, 2012).  

 

Björn Wiman drar paralleller till tv-seriens karaktär Paul som säger sig vara jude och som 

kallas ”bögarnas Moder Teresa”(DN, 2012). Han menar att det är möjligt att dra en 

parallell mellan judarnas kamp och de homosexuellas kamp för rätten att välja sin egen 

identitet (DN, 2012). Han fortsätter: ”både i fallet med judar och homosexuella är det 

samhället självt – kyrkan och politiken – som gjort dessa grupper till avskydda avvikare 

oavsett hur dess medlemmar agerat för att bli tolererade” (DN, 2012). Wiman, i likhet 

med Folkhammar, hyllar berättelsen och menar att Gardells trilogi är ”ett stycke väsentlig 

vittneslitteratur” (DN, 2012).  

 

Hanna Nordenhök skriver i sin text att hennes vän som är homosexuell tagit kontakt 

med henne efter att Sara Edenheim skrivit sin artikel ”Gardell gråter bara för männen” i 

DN. Nordenhök skriver: ”Edenheims artikel får honom att känna sig förkrossad och 

personligen förlöjligad både som bög och som författare” (DN, 2012). Hon fortsätter att 

berätta vad hennes vän frågat sig själv och henne: ”sedan när är det ett nödvändigt 

statement att fördöma det partikulära som perspektiv i synliggörandet av specifika 

missförhållanden?” (DN, 2012). Nordenhöks artikel är, till skillnad från Folkhammar och 

Wiman, en replik på Edenheims uttalanden. Hon påpekar dessutom, trots sin kritik mot 

Edenheim, att det kan finnas vissa poänger i artikeln. Exempelvis att de afrikanska 



24 
	  

hivsmittade kvinnornas situation i allra högsta grad är relevant att synliggöra. Nordenhök 

avslutar med att skriva: ”Vår förtvivlan över världens olika maktförhållanden, och den 

inre sammansattheten och dynamiken mellan under- och överordningar i historien och i 

vår samtid, får inte hindra vår intellektuella besinning och nödvändigheten av 

komplexitet och självrannsakan i våra maktkritiska förfaranden” (DN, 2012).  

 

Det som länge har varit stereotypen i samhället är att kärlekspar ska består av en man 

och en kvinna (Sullivan, 2003). När vi bildar våra egna ”sanningar” utefter ”mentala 

kartor” gör vi det genom sociala processer (Burr, 1995). Detta leder till att normen i 

samhället är att en kärleksrelation bör innefatta en man och kvinna. Nya 

historieskrivningar kring den homosexuella identiteten, som Torka aldrig tårar utan 

handskar, kan bidra till att våra normer förändras genom den historiskt kulturella 

specificiteten (Burr, 1995). Även om vissa människor alltid kommer att anse att 

homosexualitet inte är det ”rätta”. Detta visar en studie gjord av Michael K. Sullivan 

(2003) där han beskriver de ”givna” könsrollerna. I artikeln Tears for Queers menar 

Thomas Piontek att amerikanska attityder mot homosexuella förändrades med hjälp av 

filmen Brokeback Mountain. Detta genom att humanisera och presentera homosexuella 

som riktiga människor med riktiga känslor (Piontek, 2009). Genom tv-serien Torka aldrig 

tårar utan handskar ger Gardell människor möjlighet att identifiera sig med Benjamin och 

Rasmus och deras olika bakgrunder.   

 

Vidare argumenterar Debra A. Moddelmog i sin artikel Can romantic comedy be gay? för hur 

de amerikanska komedifilmerna fokuserar kärleksrelationen till män och kvinnor som 

oftast är vita, attraktiva och har kroppar som modeller (Moddelmog, 2009). Argumentet 

kan i sin tur leda till hur Sara Edenheim ser på Gardells historieskrivning om vilka det är 

som framställs, enligt henne, i tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar. Den 

representationen av den homosexuella mannen som Gardell framhäver i sin serie, menar 

Edenheim, är ”vit och vacker” (DN, 2012). Sara Edenheim ställer sig därför enligt Halls 

receptionskategorier avvisande till Gardells berättelse (Hall, 1997). Edenheim skriver: 

”man kan diskutera hur bortglömda de homosexuella männen som dog i aids egentligen 

har varit – redan under tidigt nittiotal synliggjordes bögarnas kamp om aids i ett antal 

amerikanska storfilmer” (DN, 2012). Folkhammar skriver i sin text: ”eftersom aids 

förknippats med grupper som inte ingår i en vit, heterosexuell, skötsam majoritet” (AB, 

2012). Till skillnad från Edenheim, yrkar Folkhammar på motsatsen att AIDS inte 
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förknippas med ”vita vackra män”. Edenheim menar däremot att Torka aldrig tårar utan 

handskar visar en förenklad och missvisande bild av AIDS. Hon skriver istället: ”Gardell 

synliggör således en grupp människor på bekostnad av en rad andra, än mer osynliga, 

grupper. Och ingen verkar reagera” (DN, 2012).  

 

Sara Edenheim skriver också att Gardell och de debattörer som hyllar serien ger en 

nidbild av homosexuella och homofober. Hon skriver: ”homosexuella är alla män och 

homofob är den som inte tycker att Gardells historia är särdeles behjärtansvärd” (DN, 

2012). Edenheim har svårt att acceptera den historieskrivning som Gardell gör genom sin 

”mentala karta” och väljer istället att motsätta sig den. Enligt Hall får människor med för 

olika ”mentala kartor”, svårt att kommunicera (Hall, 1997). Det kan vi tydligt se i Sara 

Edenheims text. Hon skriver i artikeln: ”’jamen det var ju bögarna som dog’, vill man 

kanske inflika. Ja, självfallet, liksom de prostituerade kvinnorna, drogmissbrukarna, och 

de heterosexuella kvinnorna som hade sex med hivpositiva män” (DN, 2012). Edenheim 

menar alltså att Gardell riktar sig till en grupp som vi idag inte kan hjälpa. Hon ser hellre 

att ljuset riktas mot exempelvis den pågående AIDS-krisen i Afrika. På grund av hennes 

aggressiva framtoning och negativa ord som sätts in i samma diskurs som 

homosexualitet, blir avkodningen aningen negativ. Här blir det tydligt hur ord i ett visst 

sammanhang avkodas och tolkas beroende på vilken diskurs ordet sätts in i. Enligt 

Michael K. Sullivan (2003) har människor en stark vilja att kategorisera och sätta en 

etikett på andra människor. Genom Edenheims uttalande där hon sätter prostituerade, 

drogmissbrukare och homosexuella under samma diskurs framställs den homosexuella 

identiteten som negativ. Återigen kan vi konstatera att Edenheim är avvisande mot 

Gardells historieskrivning. Olika åsikter skiljer sig från varandra om vilken identitet som 

får ta plats i Gardells berättelse. Enligt Edenheim fokuserar Gardell på att endast 

framställa ”vita vackra män” och ser det som något negativt på grund av att andra 

grupper trycks undan i AIDS-diskursen. Folkhammar däremot framhäver storheten i att 

våga närma sig AIDS-krisen på ett så nära och öppet sätt som Jonas Gardell gör. Enligt 

Folkhammar är serien en historia som inte fått bli berättad tidigare och det blir äntligen 

en historisk upprättelse för den homosexuella identiteten i Sverige.  

 

Jon Voss och Anders Moqvist är de två som vi anser ställer sig förhandlande till Gardells 

berättelse. Voss menar att Gardell gav honom och många andra homosexuella personer 

verktyg att minnas. Smärta som kan ha många olika betydelser blir i Voss mening något 
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oerhört plågsamt och både fysiskt och psykiskt. Han skriver: ”någon sa att för 

bögvärlden var livet under 1980-talet som att befinna sig i ett krig” (SDS, 2012). Voss 

skriver också: ”vi som homosexuella”, vilket i en identitetsdiskurs blir bekräftande mot 

gruppen och den egna identiteten.  Anders Moqvist, kyrkoherde i Varbergs församling, 

skriver om hur kyrkan fått mer kunskap om homosexualitet och han vill med sin text 

förmedla att det finns personer inom kyrkan som gärna viger samkönade par, däribland 

han själv. Han vill inte att det genom Torka aldrig tårar utan handskar ska framstå som att 

samkönade par inte är välkomna att ingå äktenskap. För honom finns det ingen person 

som är mer eller mindre värd, utan förespråkar rätten till att få vara den man är. Han 

skriver: ”att inte få vara den man är, att inte få dela en ömsesidig kärlek, det kan 

jämställas med att vara död” (HN, 2012). Moqvist ger sken av att kyrkan inte behöver 

förknippas med ett förakt mot homosexuella, utan förhandlar om en gemenskap där 

hans tolkning är, som han i texten uttrycker det: ”Gud torkar allas tårar från våra ögon. 

Utan handskar. Med sårmärkta och korsfästa händer” (HN, 2012).  

 

Skillnaden mellan Voss och Moqvist argument blir att Voss räknar in sig själv i den 

homosexuella diskursen, vilket Moqvist inte alls gör trots att han framhäver sin acceptans 

gentemot homosexualitet. Här blir alltså receptionskategorin förhandlande (Hall, 1997) 

gentemot den historieskrivning som Gardell själv beskriver och berättar utifrån sin 

”mentala karta”. Aftonbladet publicerar i oktober 2012 en intervju med Erik Engkvist 

som säger sig ha upplevt precis samma livssituation som tv-seriens Benjamin. Hans familj 

är Jehovas vittnen och när han ”kom ut” som homosexuell blev han tvungen att gå på 

sin egen begravning eftersom Jehovas vittnen ser det som totalt oacceptabelt att vara 

homosexuell. Religion och homosexualitet är en debatt världen över och detta är något 

som, inte minst, diskuteras i USA och i den amerikanska kulturen. Debra A. Moddelmog 

skriver att den kristna högern i USA menar att homosexualitet är något man kan bli 

botad från eller något som man väljer (Moddelmog, 2009). Precis som i tv-serien Torka 

aldrig tårar utan handskar och det som Erik Engkvist säger sig upplevt inom den här 

församlingen. Ur intervjun: ”föräldrarna frågar om han verkligen är säker. Det finns hjälp 

att få, försöker de. Man kan leva ensam och vara lycklig ändå. Och kanske kan han hitta 

något kvinnligt sällskap som passar till slut?” (AB, 2012). I en religiös diskurs kan åsikter 

mellan Jehovas vittnen och den radikala högern i USA:s syn på homosexualitet liknas.  
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5.3 Skuld och skam 
Jonas Gardell har i flertalet intervjuer sagt att serien Torka aldrig tårar utan handskar 

handlar om att ge upprättelse för de vänner han förlorade och de andra som dog under 

AIDS-epidemin. Eftersom serien blev väldigt omdebatterad var det många som hade 

olika åsikter om vad den underliggande meningen var. Ett tema vi såg under 

genomgången av tidningsartiklarna var skuld och skam, alltså vilka de olika debattörerna 

menar bär skulden till vad som hände under AIDS-krisen i Sverige på 80-talet. Följande 

kapitel redogör för vilken ståndpunkt de olika debattörerna har och visar vilka likheter 

och skillnader som finns i texterna.  

 

Av de tio artiklar vi tog fram var det åtta som på något sätt argumenterade för vem som 

borde ta på sig skulden för hur AIDS-patienter behandlades. Fyra av dem var 

accepterande mot Gardells diskurs, att det krävs en upprättelse för de homosexuella, eller 

att någon bör ta skulden för hur de blev behandlade. En accepterande är skriven av 

Kristofer Folkhammar. Han skriver: ”en annan faktor som skär genom hela vår orättvist 

stratifierade värld är skammen” (AB, 2013). Följande är också accepterande till Gardells 

diskurs: Jon Voss (SDS, 2013), Björn Wiman (DN, 2012) och Johan Hilton (DN, 2013). 

Två debattörer var avvisande: Sven Britton (SvD, 2012) och Sara Edenheim som skriver: 

”nu när ingen kan ställas till svars och vi i stället kan frossa i de inskränkta och onda 

homofoberna från 80-talets Sverige” (DN, 2012).  Två debattörer ställer sig förhandlande 

till Gardells diskurs: Anders Moqvist (HN, 2012) och Hanne Kjöller (DN, 2012). Kjöller 

skriver: ”är det någon som ska be om ursäkt för det är det väl företrädare för alla de 

partier som då satt i riksdagen […] Eller vilar skulden på den socialdemokratiska 

regeringen som drev på sina propositioner trots varningar från professionen.” Gardells 

”mentala karta” som blir förmedlad genom diskursen i serien länkas samman med de 

som är accepterande men även de som är förhandlande mot hans diskurs. Det visar sig 

genom hur de olika debattörerna lägger fram sina argument för sina ståndpunkter.  

 

Det är flertalet skribenter som menar att det är samhället som ska ta skulden för AIDS-

krisen på 80-talet. Främst hos Folkhammar och Wiman finns stora likheter i argumenten. 

Folkhammar skriver: ”de enda som ställs till svars och skuldbeläggs […] är det ignoranta, 

homofoba, felbehandlande, skiträdda, heterosexuella majoritetssamhället” (AB, 2013). 

Han fortsätter: ”i talet kring aids har en hållning om att den drabbade får skylla sig själv 

varit betydligt mer utbredd” (AB, 2013). Folkhammars argument pekar på att det är 

samhället som fått de homosexuella att ta på sig en skuld som de inte borde. Även fast 
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det funnits andra epidemier under årens lopp fick de homosexuella själva bära skulden 

under AIDS-epidemin när samhället vände dem ryggen eftersom de var ”ignoranta” och 

”skiträdda” enligt Folkhammar (AB, 2013).  

 

På samma sätt som Folkhammar, argumenterar Wiman kring samhället: ”… den 

homosexuella frigörelsen i Sverige sammanföll inte bara med aidsepidemin utan med den 

gryende globalisering som många upplevde som ett hot mot det stabila ‘såsochpotatis-

samhället’” (DN, 2012). Genom argumenten visas ingen större tilltro till samhället under 

AIDS-krisen. Wiman använder ordet ”såsochpotatis-samhället” vilket blir en 

representation av ett förlegat Sverige och ett konservativt synsätt. Sås och potatis som 

sedan länge varit klassisk husmanskost i svenska hem, har i sig inte någon större 

betydelse, men sammanhanget Wiman sätter in det i gör att tolkningen blir konservativt 

laddad. Den historiska och kulturella specificiteten som Burr (1995) talar om finns i 

Wimans argument eftersom han sätter in något historiskt i det han vill få fram. Alltså att 

synen kring homosexuella i Sverige under 80-talet var konservativ. Detta kan styrkas i det 

Sullivan (2003) menar i artikeln Homofobia, History and Homosexuality. Det har alltid funnits 

konflikter i historien mellan samhället och synen på homosexualitet (Sullivan, 2003). 

Wimans argument kring en konservativ syn gentemot homosexuella kopplas även till hur 

Spohrer (2009) i sin artikel Not a gay cowboy movie? menar att förståelsen för hur något 

framställs måste kopplas till den historiska bakgrunden. Filmen Brokeback Mountain blev 

mycket omdebatterad eftersom homosexualitet inte ingick i den klassiska westerngenren 

medan andra menade att det var en konservativ syn som borde bortses från och se 

filmen som en kärlekshistoria (Spohrer, 2009). Även om dåtidens syn varit oerhört 

konservativ och att det inte passar in i det mer liberala synsättet som idag råder kring 

homosexualitet, måste det finnas en förståelse för att saker och ting förändras. Åsikter 

förändras i takt med hur kunskapen utvecklas. Den historiska specificiteten (Burr, 1995) 

bekräftar att samhällets utvecklingskurva kring homosexualitet är i förändring.  

 

Voss till skillnad från Folkhammar och Wiman, riktar skulden mot media. Voss skriver: 

”en allvarlig bieffekt av mediadrev […] blev att hiv och AIDS skuldbelades. Att öppet 

berätta för sin familj blev tabubelagt” (SDS, 2013). Det är medierna enligt honom som 

bär skulden till hur synen i samhället utvecklade sig. Citatet tyder även på att det fanns en 

skam hos de drabbade. Skammen att bära på en dödlig sjukdom utan att kunna berätta 

det för sina närmaste och sin familj. Innehållet i medierna kan vara så mäktiga att de kan 
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påverka människors tankar och känslor (Strömbäck, 2009). Skammen hos homosexuella 

har även Debra A. Moddelmog tagit fasta på i artikeln Can romantic comedy be gay? (2009). 

Moddelmog menar att homosexuella i USA har blivit klassade som ”andra klassens” 

medborgare. Hon menar att de blivit nekade en stor del under historien, hur mycket de 

än har kämpat för sina rättigheter. Det har gjort att homosexuella känner en skam 

(Moddelmog, 2009). En skam som kan liknas med den som de homosexuella i Sverige 

kunde känna när de bar på en obotlig sjukdom. 

 

På grund av hur medierna vinklade sjukdomen i vad Voss beskriver som: ”… det ena 

skräckreportaget efter det andra” (SDS, 2013) blev synen på sjukdomen i samhället 

snedvriden och skulden blev riktad mot den som var drabbad. Det kan liknas vid 

Folkhammars argument att det var ”majoritetssamhället” som menade att den sjuke 

borde ta skulden. Enligt socialkonstruktionismen bygger kunskap på sociala processer 

(Burr, 1995), alltså den kunskap som fanns i samhället om ADIS blev förmedlat genom 

sociala processer, i detta fall medierna. Därför kan samhället i många fall ha valt att 

enbart lyssna på medierna och på så sätt skapat sin ”mentala karta” om åsikterna kring 

AIDS. Voss argumenterar vidare att det inte bara var förr som medierna riktade skulden 

mot den drabbade han skriver: ”kanske kan några fler fatta att så många betett sig så 

ondskefullt att vår hiv-lagstiftning fortfarande är helt upp och ner. […] Men enkelriktad 

skuld och skam och uppblossande hetskampanjer mot hiv-positiva i media […] är 

fortsatt en verklighet” (SDS, 2013). Både Voss och Folkhammar menar att samhället har 

lagt över skulden till de som blev drabbade av sjukdomen, men att de är tacksamma mot 

Gardells historieskrivning och att han genom Torka aldrig tårar utan handskar gett 

upprättelse till de som insjuknade i AIDS. 

 

För att återgå till skammen kring hiv och AIDS, håller Folkhammar med Voss om att det 

finns en skam kring sjukdomen. Han menar att det finns en brist på skildringar om de 

homosexuellas kamp mot AIDS. Därför har ämnet fått en skam över sig. Han skriver: 

”när jag bläddrar bland artiklar och böcker är ett återkommande tema, både i själva 

texterna och i den air som omger verken, bristen på skildringar: Den uteblivna 

litteraturen. Den som inte skrivits. Den som inte skrivits snabbt nog. Den som ingen 

vågade skriva” (AB, 2013). Han fortsätter: ”men i fallet med aids är det just den döde, 

eller åtminstone den svårt sjuke, bögen som varit den underträngda berättelsen. Som 

väntat på att få ta plats. En dubbel skam att ta sig förbi.” (AB, 2013). Den skam som 



30 
	  

lades vid sjukdomen på 80-talet har gjort att de historier som kunde ha berättats har 

trängts undan på grund av den tabu sjukdomen förde med sig enligt Folkhammar. 

Sullivan (2003) skriver i sin artikel att homosexualitet ansågs som en sjukdom i USA fram 

till 1973. Det resulterade i att många homosexuella fick skuld och skamkänslor (Sullivan, 

2003). I Sverige ströks homosexualitet ur Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation 1979 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Denna samhällssyn kan vara en bidragande faktor till den 

underliggande skam som homosexuella kunde känna i Sverige, då homosexualitet varit 

klassat som en sjukdom i Sverige och andra kulturer. Den kulturella specificiteten inom 

socialkonstruktionismen (Burr, 1995) måste finnas med för att få en korrekt uppfattning 

om hur synen var kring sjukdomen i olika kulturer.  

 

Hanne Kjöller och Anders Moqvist är förhandlade mot Gardells diskurs och söker en 

upprättelse från skulden. Kjöller beskriver en artikel där Miljöpartiet (MP) kräver en 

officiell ursäkt till de som drabbades under 80-talet (DN, 2012). Hon är kritisk till 

artikeln då slutsatsen är att regeringen ska be om ursäkt. Hon argumenterar: ”vad då, den 

sittande borgerliga eller socialdemokratiska som styrde när det begav sig?” (DN, 2012). 

Hon tycker till skillnad mot Folkhammar, Voss och Wiman att det är svårtolkat vem som 

ska ta på sig skulden för AIDS-krisen. Kjöller argumenterar vidare: ”är det någon som 

ska be om ursäkt är det väl företrädare för alla de partier som då satt i riksdagen, vilket är 

lika med alla utom MP och SD” (DN, 2012). Även om tolkningarna går isär är det tydligt 

att de menar att någon bör ta på sig skulden. Tolkningarna går åt olika håll hos de fyra 

debattörerna. Det visar att en av nyckelpremisserna inom socialkonstruktionismen är 

viktig, det måste finnas en kritisk inställning till självklar kunskap (Burr, 1995). Självklar 

kunskap blir i detta fall att någon ska ta på sig skulden. Eftersom skulden riktas åt olika 

håll måste det kritiska synsättet distansera tolkaren att se om något kan vara självklart för 

en debattör, exempelvis Folkhammar som vill ge samhället skulden medan Kjöller är 

osäker på var skulden ska riktas. Kjöller menar att det inte är lätt att veta var skulden ska 

riktas eftersom MP inte skriver om det är dåvarande eller nuvarande regering som bör be 

om ursäkt. Även om skulden riktas mot samhället kan samhället representeras på olika 

sätt. Samhället kan vara medierna, regeringen eller människorna i allmänhet. Genom 

Kjöllers medicinska diskurs menar hon att sjukvården inte ska skuldbeläggas.  

 

Moqvist, kyrkoherde i Varbergs församling, vill i likhet med Kjöller få upprättelse från 

skuld ur sin religiösa diskurs. Han menar att det har skett en förändring i samhället vad 



31 
	  

gäller synen på de homosexuella i likhet med Wiman. Det beskriver han genom följande: 

”fortfarande håller naturligtvis många fast vid en traditionell tolkning av den bibliska 

synen på sexualitet. Men det sker också något nytt i mötet mellan den fördjupande 

kunskapen om sexualitetens mångfald och de bibliska berättelserna” (HN, 2012). 

Moqvist menar att normen inom kyrkan på många håll fortfarande har en mer 

konservativ syn på sexualitet. De ”mentala kartor” som personer inom kyrkan bär med 

sig har inte helt förändrats än, men de kan komma att göra det i framtiden. Moqvist 

förklarar det genom att han personligen gärna tjänstgör vid samkönade vigslar, men att 

det fortfarande finns präster som inte vill viga samkönade par. Han skriver: ”det är upp 

till varje präst att utifrån sitt eget samvete välja om man vill tjänstgöra vid samkönade 

vigslar eller inte. Jag har personlig respekt för dem som inte kan se den nya ordningen 

som förenlig med sin egen syn på vad ett äktenskap är” (HN, 2012). Moqvist menar att 

även om det finns olika åsikter måste det finnas en respekt gentemot varandra. Vidare 

skriver han: ”faktum kvarstår att den överväldigande majoriteten av den världsvida 

kyrkan inte delar min hållning i denna fråga” (HN, 2012). Denna syn bekräftas genom 

Sullivans (2003) vetenskapliga artikel där han menar att Bibeln och religion ofta har en 

konservativ syn på homosexualitet och att det är där grunden för okunskap ligger i hur 

homosexuella bemöts i samhället. Det bekräftar att förändringar kan ske inom normer 

och samhällen om vi ser till den historiska och kulturella specificiteten (Burr, 1995).  

 

Idag har acceptansen för homosexuella inom kyrkan blivit större. Eftersom mer kunskap 

genererats under historien och inom olika kulturer har också acceptansen av 

homosexualitet blivit större. Även om både Kjöller och Moqvist söker upprättelse inom 

deras olika diskurser (den medicinska och den religiösa) finns en tydlig skillnad. Medan 

Moqvist skriver att kyrkan är under förändring, tycker Kjöller att det är just de som ska ta 

på sig skulden. Hon skriver: ”det kan finnas enskilda som var mer fördömande än rädda 

– inte minst inom frikyrkorna – och som borde säga förlåt” (DN, 2012). 

 

Britton och Edenheim är de två som helt motsäger sig Gardells historieskrivning. De är 

tydliga i sina ståndpunkter. Britton tar i likhet med Kjöller upp artikeln där MP kräver en 

officiell ursäkt. Till skillnad mot Kjöller som tycker artikeln är otydlig i vilka som ska be 

om ursäkt menar Britton att det inte alls ska ges någon ursäkt: ”Det finns ingen 

anledning till någon sådan ursäkt utan tvärtom tacksamhet inför det allvar och den 

beslutsamhet som regering och berörda institutioner tog sig an epidemin och de hiv-
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infekterade enligt min mening” (SvD, 2012). Han argumenterar för att ingenting 

förändrats sedan 1300-talet vad gäller grundläggande frågor kring en farlig epidemis 

ursprung (SvD, 2012). Britton gör liksom Wiman en jämförelse mellan judar och 

homosexuella. Men till skillnad från Wiman ställer sig Britton mer avvisande till Gardells 

historieskrivning. Han skriver: ”genom århundraden har ursprunget alltid förlagts till 

någon svagare, ofta judarna, med förföljelse och ihjälslagning som följd” (SvD, 2012). 

Detta är något amerikanska regissörer också tagit fasta på, framförallt i filmen Brokeback 

Mountain, som också blev ett radikalt genombrott för de homosexuellas historia i 

amerikanska filmer (Piontek, 2012). Där de genom en så stereotyp genre som 

westerngenre väljer att visa två män som inleder en sexuell relation. Filmen handlar om 

förföljelse och slutar med ihjälslagning, precis det som Britton hänvisar till i sin text.  

 

Britton lägger ingen skuld på samhället som flera av de tidigare debattörerna gjort utan 

han jämför istället hur situationen såg ut i USA som han väljer att kalla ”skräckexempel” 

(SvD, 2012) med synen i Sverige. Britton skriver: ”jämfört med andra länder inklusive 

skräckexemplet USA var emellertid allmänbildningen i vårt land så god att fördomarna 

höll sig på jämförelsevis rimlig nivå …” (SvD, 2012). Detta är ett tydligt exempel på att 

Sverige som land, enligt Britton, var ett föredöme till skillnad mot andra länders syn på 

homosexualitet. Han argumenterar för fördelarna: ”de många besökande vi hade från 

olika länder inom och utom Europa imponerades över hiv-vårdens resurser och 

möjligheter i Sverige” (SvD, 2012). Thomas Piontek skrev i artikeln Tears for Queers (2007) 

att USA och Hollywood aldrig var något föredöme när det kommer till synen på AIDS. I 

Hollywood valde de att inte göra någon kommersiell film kring homosexuella och AIDS 

förrän 1993 och filmen Philadelphia (Piontek, 2007). Den kulturella bakgrunden i USA 

med utbredd homofobi fram till 1970-talet (Sullivan, 2003) kan ha varit en bidragande 

orsak till att Hollywood väntade länge med att göra en skildring av AIDS-epidemin.  

 

Brittons argument blir en tydlig skillnad mot exempelvis Voss som menade att medierna 

till största del gjorde att skulden lades vid de drabbade. Eftersom deras ”mentala kartor” 

inom hiv och AIDS skiljer sig åt ligger fokus på olika saker. En anledning kan vara att 

Britton, vars fru kommer från Ghana, samt att de inom sjukvården arbetade tillsammans 

med andra länder (SvD, 2012) kunde jämföra hur synen på de sjuka var i olika kulturer. 

Voss däremot argumenterar enbart ur ett svenskt perspektiv vilket gör att det är svårt att 

veta hur han uppfattade synen i andra länder. Det som lyser igenom Brittons text är att 
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han söker upprättelse för vården och den skuld han menar att sjukvården fått. Det kan 

liknas med Kjöllers och Moqvists argument och hur de genom sina diskurser söker 

upprättelse för sjukvården och kyrkan. Britton skriver: ”men däremot vet jag att vi sällan 

hade någon svårighet att få personal till de tidiga hiv-avdelningarna och mottagningarna. 

Tvärtom, mitt intryck var att de mest engagerade sökte sig dit” (SvD, 2012). Det fanns en 

vilja att hjälpa de AIDS-sjuka patienterna inom sjukvården som många människor 

utanför inte såg.  

 

Den som till största del motsäger Gardells diskurs är Sara Edenheim och det är hennes 

text som skapat störst debatt i det material vi tagit fram. DN valde att kalla det för 

”Gardell-debatten” eftersom många skribenter svarade på hennes text. Hon är mycket 

kritisk till hela historien och menar att det är enkelt att skuldbelägga ett samhälle 30 år 

efter en epidemi: ”nu när ingen lägre kan stå till svars och vi istället kan frossa i de 

inskränkta och de onda homofoberna från 80-talets Sverige” (DN, 2012). Det blir tydligt 

att hon är avvisande mot Gardell och den upprättelse han vill ge åt manliga 

homosexuella. Varför välja att skriva om något nu när ändå ingen kan stå till svars? 

Frågan formas i Edenheims kontext. Edenheim menar att Gardells historieskrivning blir 

missvisande eftersom han bara tar upp en grupp som blev drabbade och glömmer bort 

de lesbiska kvinnorna, missbrukare och prostituerade som också blev drabbade. 

”Gardells historia synliggör således en grupp människor på bekostnad av en rad andra, än 

mer osynliga grupper. Och ingen verkar reagera” (DN, 2012). 

 

Hennes ståndpunkt skiljer sig markant mot Folkhammar och Voss som är tacksamma 

mot att historien om de homosexuellas kamp mot AIDS i 80-talets Sverige äntligen 

”kommit upp till ytan”. Johan Hilton är även kritisk till Edenheims uttalande och skriver 

i en replik till henne: ”att texten blivit missförstådd är knappast det mysterium Sara 

Edenheim vill ge sken av. Hon skriver uttryckligen att ’Gardells historia synliggör (…) en 

grupp människor på bekostnad av en rad andra, än mer osynliga grupper’” (DN, 2013). 

Hilton tydliggör sin ståndpunkt att han är accepterande till Gardells diskurs. Detta 

genom att han yrkar på att Edenheim känner sig missförstådd. Hilton klargör med orden 

knappast det mysterium att Edenheims uttalande inte stämmer överens med hans diskurs. 

Edenheim vill istället lägga en skuld på Gardell, eftersom han inte fokuserar något på 

dagens AIDS-epidemi. Den som pågår i Afrika. Hon skriver: ”men det är inte 

homofobernas dåliga samvete vi flyr från; det är vårt eget dåliga samvete för att vi idag 
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och just nu gör precis samma sak som de. Numera är det inte de vita homosexuella 

männen som dör. Det är deras antites: de svarta heterosexuella kvinnorna. Bryr vi oss? 

Sörjer vi deras död? Lyfter Gardell ett endaste finger?” (DN, 2012). Att Gardell enbart 

väljer att berätta om de manliga homosexuellas historia under 80-talet verkar inte 

Edenheim acceptera, eftersom hon tycker att Gardells historia gör att samhället glömmer 

bort den skuld som finns idag. Hon skriver: ”när historiens skuld används för att 

glömma samtidens skuld är det inte en god historia” (DN, 2012).    

 

Det finns ingen ”sanning” i vem det är som ska ta skulden i vad som hände under 80-

talet eftersom alla utgår från sina egna ”mentala kartor” (Hall, 1997). De sociala 

processer människor går igenom ser olika ut för varje individ (Burr, 1995), därför läggs 

skulden på olika institutioner, samhällen eller människor. Genomgående i temat ovan har 

vi redogjort för hur de olika debattörerna har haft olika ställningstaganden och hur de i 

sin mening vill att exempelvis samhället, medierna eller kyrkan ska ta på sig skulden för 

80-talets AIDS-epidemi. 
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6. Avslutande diskussion 
Analysen ovan gick igenom tre olika teman: sjukvården, identitet och skuld och skam. 

Eftersom alla tre teman var en övergripande länk mellan de artiklar vi valde att studera. 

Vi kan konstatera att flertalet av debattörerna, underliggande, är ute efter att peka ut en 

syndabock för AIDS-krisen och behandlingen av de sjuka. Ingen av debattörerna tar 

själva på sig skulden. Detta kan ses som att debattörerna skyller ifrån sig men någon 

konstaterad syndabock kan inte, enligt vår studie, pekas ut. En anledning kan vara att det 

idag är över 30 år sedan krisen ägde rum och det är alltid lätt att i efterhand diskutera vad 

respektive institution gjorde för ”rätt” och ”fel”. Något som debatten också har ett fokus 

kring. Vi kan se att Kroon (2001) kommit fram till samma slutsatser i sin avhandling om 

olika mediedebatter. Hon menar att det moraliska temat är starkt då diskussionerna förs 

utifrån värderande kategorier om vad som är ”rätt” och vad som är ”fel”. Det blir tydligt 

i vår analys då alla debattörer pläderar för sin egen kategori och vem eller vilka som ska 

ta på sig skulden för AIDS-krisen. De flesta argumenterar också för att just deras 

yrkesgrupp gjorde ”rätt” under samma tid. Vi kan i samband med resultat från Kroon 

(2001) och hennes avhandling också se att debattörerna i vår studie haft ett moraliskt 

perspektiv i sina argument. Begreppet ”skuld” är dock mycket tvetydigt. Vem ska ta på 

sig skulden egentligen? Vad är det någon ska ta skulden för? Vad är det som anklagas? 

Eftersom debattörerna syftar på olika sorts ”skuld” beroende på vilken diskurs de 

representerar blir det svårt att konkretisera begreppet. Frågan kanske egentligen borde 

vara: kan man ställa någon till svars nu, 30 år efter krisen? Vår studie kring Gardells 

historieskrivning tyder mestadels på att han genom tv-serien ville upprätta den 

homosexuella identiteten snarare än att skuldbelägga någon enstaka institution.  

 

Vår studie visar att de debattörer som varit engagerad i AIDS-krisen på något sätt särskilt 

vill framföra hur de arbetade under AIDS-epidemin och försvara sig mot Gardells 

framställning.  De som under 80-talet arbetade på någon av de sjukhus som behandlade 

sjukdomen, vill gärna berätta deras ”sanning” om hur arbetet gick till under epidemin. 

Sven Britton och Hanne Kjöller är de som särskilt motsätter sig Gardells 

historieskrivning vad gäller sjukvården. Resultatet av analysen visade att vi alla utgår från 

våra egna erfarenheter och den kunskap vi bär med oss, vilket gör att kommunikationen 

ibland blir tvetydig debattörerna emellan. Våra resultat, utifrån den analys som gjorts, kan 

likna det Jönsson (2004) kom fram till i sin doktorsavhandling. Han menar att historiens 

landskap alltid ser olika ut beroende på varifrån man betraktar dem (Jönsson, 2004). 
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Någons självupplevda ”sanning” kan i en annan persons ögon bli en fullständig 

”osanning”. Det är alltså en individuell fråga om hur vi uppfattar och tolkar olika 

situationer, vilket också gör att vi skapar våra egna ”sanningar”. Därför blir debatten så 

het när det kommer till ämnen som är särskilt känsliga.  

 

Analysen visar också hur olika saker får symbolisk mening. Det gör vi genom språket.  

Genom att vi sätter in obetydande saker i en viss diskurs får något en symbolisk mening. 

Plasthandsken till exempel, får ett starkt symboliskt värde i texterna. Dels beroende på 

Gardells titel på serien, Torka aldrig tårar utan handskar, och dels hur han väljer att 

framställa vården i serien. Genom detta ger han just plasthandsken en oerhört laddad 

mening i mediedebatten. Men är egentligen handsken något som är betydande för 

historien? Kanske för de homosexuella som, enligt Gardells historia, kände sig kränkta av 

att sjukhuspersonal torkade tårar med handskar. Däremot debatterar de som använde 

handskar i sitt vardagliga arbetsliv hur detta ”arbetsredskap” användes för att motverka 

spridning av smitta och att det endast var en säkerhetsåtgärd för de som ”riskerade sin 

egen hälsa” för att rädda andra. Alltså handlar plasthandsken om något helt annat i 

sjukvårdens diskurs. Det kan diskuteras om plasthandskens egentliga betydelse, men 

någon bestämd mening kommer inte att konstateras. Endast om våra mentala kartor är 

samma, kan vi kommunicera. Det är därför den här mediedebatten fortsätter, och 

antagligen kommer fortsätta lång tid framöver eftersom vi alla har olika erfarenheter och 

alltid kommer att argumentera för det som är vår egen ”sanning”. 

 

Vad gäller identitet har vi kunnat fastställa, genom de texter som analyserats, att debatten 

är en politiskt laddad diskurs. Björn Wiman gör en jämförelse mellan judarnas kamp 

under andra världskriget och de homosexuellas kamp i samhället. Det framgår tydligt i 

texterna att homosexuella behandlats mindre värdigt under historien, vilket kan vara en 

av de anledningarna till att Jonas Gardell valde att göra Torka aldrig tårar utan handskar.  

Det kan konstateras att homosexuella människor under lång tid har fått kämpa mot 

samhällsnormen. En kamp som inte bara handlade om rätten till sin egen identitet utan 

också en upprättelse för 80-talets AIDS-epidemi där homosexuella män var en stor 

smittogrupp. Om Torka aldrig tårar utan handskar kan ge homosexuella personer 

upprättelse genom att åtminstone ge allmänheten en inblick i hur det var att leva i AIDS-

krisen från en homosexuells perspektiv, kan det kanske kallas normbrytande. Eller 

Sveriges svar på Brokeback Mountain. Vår analys har i vilket fall visat att majoriteten av 
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debattörer ställer sig accepterande till Gardells historieskrivning och menar att det var på 

tiden att någon vågade närma sig det tabubelagda ämnet och debatten kring AIDS.  

 

Jonas Gardell har skrivit historien Torka aldrig tårar utan handskar om att vara homosexuell 

i Stockholm under 80-talet då en epidemi slog till hårt mot Sverige och Stockholm. En 

historia som visar många sidor av en tid som präglades av förakt, förbud och förnekelse. 

Förakt mot sjukdomen och de homosexuella som tynade bort i smärtsamma plågor men 

även ett förakt från de som inte ville acceptera att sjukdomen fanns och att den spred sig. 

Berättelsen visar en hel stad som fortsatte leva som vanligt medan ett ”krig” pågick 

runtomkring. Historien har inte tidigare fått berättas men Jonas Gardell har gett plats åt 

en debatt, som kanske 30 år för sent, nu tar plats i dagens medier. Först nu, har skammen 

och skulden som riktades mot de homosexuella människorna, förflyttats. Det kan dock 

sägas, efter vår avslutade analys, att de svaga i samhället alltid är lätta att skylla på. Men 

huruvida tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar är en upprättelse för homosexualiteten 

eller en anklagelseakt kan vi bara genom våra individuella tolkningar och mentala kartor 

bestämma. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv finns det ingen objektiv sanning.  

7. Förslag till vidare forskning 
Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar såldes under 2013 till engelska BBC och 

visades på BBC4 under hösten 2013. En vidare forskning kan vara att undersöka om 

serien skapade en mediedebatt i den engelska pressen. Vad handlande i så fall den 

debatten om? Finns det tydliga teman och mönster som kan liknas med denna studie?  

Vilka är det som har debatterat? Kan den engelska bakgrunden göra att debatten skiljer 

sig från den svenska? Undersökningen skulle då kunna jämföras med vår studie för att se 

om det skulle bli liknande resultat.  

 

En annan intressant studie kan vara att göra en innehållsanalys bara på serien för att 

undersöka seriens budskap eller underliggande budskap. Kan det som förmedlats i serien 

tolkas på olika sätt? Skulle serien kunna jämföras med filmen Brokeback Mountain för att 

se om framställningen av homosexualitet skiljer sig beroende på den svenska och 

amerikanska kulturen som serien respektive filmen kommer ifrån.  



38 
	  

8. Referenslista 
 
Tryckta referenser: 
 
Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB. 

Burr, V. (1995). An introduction to Social Constructionism. London: Routledge. 

Börjesson, M. & Palmblad, E. (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber AB. 

Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan (4. 
uppl.). Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

Hall. S. (1980). Encoding/decoding. I S. Hall, D. Hobson, A. Lowe & P. Willis (Red.)  
Culture, Media, Language (s. 128-138) London: Routledge  

Hall, S. (1997). Representation – Cultural Representations and Signifying Practices. London: 
SAGE Publications Ltd.  

Howarth, D. (2007). Diskurs. Malmö: Liber AB. 

Jönsson, M. (2004). Film och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960-2000. 
Doktorsavhandling, Lunds universitet, Humanistiska fakulteten. 

Kroon, Å. (2001). Debattens dynamik – hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter. 
Doktorsavhandling,  Linköpings Universitet, Filosofiska fakulteten.  

Lindgren, S. (2009). Populärkultur. Teorier, metoder och analyser. Stockholm: Liber AB. 

McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory (6. uppl.). London: SAGE Publications.  

Strömbäck, J. (2009) Makt, Medier och Samhälle – En introduktion till politisk kommunikation. 
Kristianstad: SNS Förlag. 

Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur 

Östby, H & Larsson, L.G. (2003). Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber AB 

 

 

 

 

 



39 
	  

Elektroniska referenser:  

Britton, S. (2012, 29 december). Det behövs inga ursäkter för hiv-hanteringen. Svd.se. 
Hämtad från http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-inga-ursakter-for-hiv-
hanteringen_7786012.svd 2013-10-30 
 
Edenheim, S. (2012, 21 november). Gardell gråter bara för männen. Dn.se. Hämtad från 
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/gardell-grater-bara-for-mannen/ 2013-10-
30 
 
Folkhammar, K. (2013, 26 september). Bögen måste dö. Aftonbladet.se. Hämtad från 
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article17549762.ab 2013-10-30 
 
Hilton, J. (2013, 25 september). Johan Hilton: Sara Edenheim blandar effektivt bort 
korten. Dn.se. Hämtad från http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/johan-hilton-
sara-edenheim-blandar-effektivt-bort-korten/ 2013-10-30 
 
Homosexualitet. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 6 december, 2013, från 
http://www.ne.se/lang/homosexualitet 
 
Kjöller, H. (2012, 4 december). Aids: Torka alltid tårar. Dn.se. Hämtad från 
http://www.dn.se/ledare/signerat/aids-torka-alltid-tarar/ 2013-10-30 
 
MMS (2012) Årsrapport 2012. Hämtad 2 december, 2013, från  
http://mms.se/wp-content/uploads/_dokument/rapporter/tv-
tittande/ar/%C3%85rsrapporter/%C3%85rsrapport%202012.pdf 
 
Moddelmog, D. A. (2009). Can romantic comedy be gay? : Hollywood Romance, 
Citizenship, and Same-Sex Marriage Panic. Journal of Popular Film & Television, 36 162- 173 
Hämtad från http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&sid=baff305a-b53b-4276-
8843-
9c6c6e3a9185%40sessionmgr198&hid=120&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcC
x1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=ufh&AN=36370313 

Moqvist, A. (2012, 2 november). Gud torkar tårar utan handskar. Hn.se. Hämtad från 
http://hn.se/asikter/debatt/1.1821913-gud-torkar-tarar-utan-handskar 2013-10-30 
 
Nordenhök, H. (2012, 26 november). När debatten gör föraktets ärende. Dn.se. Hämtad 
från http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nar-debatten-gar-foraktets-arende/ 
2013-10-30 
 
Piontek, T. (2012), Tears for Queers: Ang Lee's Brokeback Mountain, Hollywood, and 
American Attitudes toward Homosexuality. The Journal of American Culture, 35: 123–134. 
doi: 10.1111/j.1542-734X.2012.00802.x 

Sköld, J. (2012, 15 oktober). Eriks liv var precis som i ”Torka aldrig tårar utan handskar”. 
Aftonbladet.se. Hämtad från 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article15613616.ab 2013-10-30 
 
Spohrer, E. (2009). Not a gay cowboy movie? Journal of Popular Film & Television, 36 26-
33. Hämtad från http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=9cde2391-1873-4899-
9075-



40 
	  

ccd1db0f4d2e%40sessionmgr114&vid=21&hid=120&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2t
pZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=ufh&AN=39564578 

Sullivan, M. K. (2003). Homofobia, History, and Homosexuality. Journal of Human 
Behavior in the Social Environment. 8:2-3, 1-13. doi:10.1300/J137v08n02_01 

Voss, J. (2013, 25 augusti). Verktyg för minnena. Sydsvenskan.se. Hämtad från 
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/verktyg-for-minnena/ 2013-10-30 
 
Wiman, B. (2012, 4 november). Björn Wiman: På den gamla begravningsplatsen möts 
den gula stjärnan och den rosa triangeln. Dn.se. Hämtad från http://www.dn.se/kultur-
noje/kronikor/bjorn-wiman-pa-den-gamla-begravningsplatsen-mots-den-gula-stjarnan-
och-den-rosa-triangeln/ 2013-10-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


