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1. 

Informationssamhällets 
utmaning 

år tids unga har på den snåriga vägen in i vuxenlivet 
konfronterats med ännu en svårighet, den problematik som rör 
hiv och aids. Under andra hälften av 1980-talet, när hivsmittan 

och sjukdomen aids började bli känd i Sverige, inledde 
Socialstyrelsen en nationell aidskampanj, inom vilken landsting och 
kommuner påbörjade ett omfattande informationsarbete. För alla 
dessa informationsaktiviteter har ungdomar varit en viktig målgrupp. 

Att på ett effektivt och klargörande sätt nå ungdomar med ett 
entydigt och övertygande budskap kring hiv- och aidsproblemet har 
under 1980- och 90-talet av vissa forskare beskrivits som ett av det så 
kallade informationssamhällets största utmaningar (se t ex Findahl, 
1989; Windahl, 1989). Sverige har antagit denna utmaning och satsat 
stora resurser i form av nationella informationskampanjer. 
Massmedierna har ägnat stor uppmärksamhet åt problemet (Findahl, 
1989; Höijer, 1990). Ett omfattande och intensivt upplysningsarbete 
pågår i Sverige liksom i andra länder för att förhindra en ökad 
spridning av hivviruset (Aids-delegationen & Socialstyrelsen 1991, 
WHO 1992). 

Målsättningen med denna informationssatsning har varit att ge 
främst ungdomar förbättrade kunskaper och förändrade attityder 
(Aids-delegationen, 1988). Den satsningen ska i förlängningen leda 
till ett delvis förändrat sexuellt beteende. Målet är att ungdomar i 
större utsträckning än tidigare ska praktisera så kallade säkrare sex, 
främst genom ökad kondomanvändning. Avsikten är också att 
informationen ska utformas så att den inte skrämmer och skapar 
onödig oro i ungdomsgrupperna. Budskapet ska likaså förhindra 
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diskriminering av redan hivsmittade och aidssjuka (Aids-delegationen 
1988). 

Hur ska då samhällets ansvariga informera för att i största möjliga 
mån uppnå denna målsättning? Vilka informativa styrmedel kan här 
få den största genomslagskraften? Hur ska informationskampanjer 
utformas för att nå ungdomar, beröra dem och dessutom bidra till att 
förändra deras beteende? 

Vi vet från tidigare svenska undersökningar att uppgiften att föra 
ut kunskaper och förändra attityder kring hiv och aids bland 
ungdomar har visat sig mycket svår (Jarlbro, 1989; Jarlbro & Lööv, 
1990; Palm, 1987). Trots kondomkampanjer och informationssats
ningar har forskningen kring ungdomars sexvanor kunnat iaktta 
mycket små tecken på ett förändrat beteende när det gäller att skydda 
sig mot sexuellt överförbara sjukdomar (Brorsson & Herlitz, 1987; 
Palm, 1989). Kondomförsäljningen har visserligen ökat något, men 
orsaken antas inte främst vara hiv- och aidshotet utan snarare det 
faktum att den sexuella debuten går allt längre ner i åldrarna (Jarlbro, 
1989:23). Undersökningar i USA har visat att studenter vid college 
utgör en större riskgrupp för hivinfektion än genomsnittsamerikaner. 
Anledningen sägs vara det typiska studentlivet, som kan innebära ett 
experimenterande med droger och/eller stora mängder av alkohol, vil
ket skulle innebära ett ökat riskfyllt sexbeteende (Cline & Johnson, 
1992). 



2. 
Studiens målsättning 

Denna studie behandlar informations- och kommunikations
problem i samband med delar av samhällets satsning på den 
hiv- och aidsinformation som är riktad till ungdomar. 

Avsikten är dels att analysera form och innehåll i delar av 
informationsmaterialet, dels att undersöka vilka faktorer som har 
störst betydelse för ungdomars behov av och åsikter om hiv- och 
aidsinformation. Undersökningens mål kan sammanfattas i fem 
delsyften: 
1. analysera retoriska grepp och uppbyggnad av argumentation i 

delar av det tryckta kampanjmaterialet, dvs broschyrer och 
affischer 

2. studera varifrån ungdomar hämtar sin information, deras 
ungefärliga kunskapsnivå, vilken kunskap de uppger att de saknar 
och i vilken form de önskar denna kunskap 

3. redogöra för vad ungdomar lägger märke till och kommer ihåg 
av reklamens och massmediernas gestaltning av hiv- och 
aidsinformation och hur de uppfattar den 

4. beskriva vilka föreställningar, bilder och tankar hiv- och 
aidsinformationen väcker hos ungdomar 

5. söka svar på om och i så fall hur ungdomar kommunicerar kring 
hiv och aids, hur det påverkar deras vardag och vilken eventuell 
förändring vetskapen om smittrisken innebär för dem 
Sammanfattningsvis kan avsikten med studien i sin helhet sägas 

vara att få fram mer kunskaper och på så sätt ett bättre underlag för 
möjliga påverkansstrategier. Detta medför att vi i framtiden har bättre 
förutsättningar för att hantera informations- och kommunikationspro
blem kring hiv och aids. 
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2.1 Undersökningens uppläggning 

I undersökningen ingår tre delmaterial. För det första tryckt informa
tionsmaterial i form av affischer och broschyrer som handlar om hiv 
och aids och är utgivna av Aids-delegationen, Socialstyrelsen och 
Folkhälsoinstitutet, för det andra en enkätundersökning av 406 Umeå
ungdomar i gymnasiets avgångsklasser samt en jämförelsegrupp av 
50 vuxenstuderande och för det tredje intervjuer i smågrupper med 60 
av gymnasisterna. 

2.1.1 Affischer och broschyrer 

Vid urvalet av hiv- och aidsaffischer och -broschyrer har jag gått ige
nom det aktuella utbud som enligt Aids-delegationen och 
Folkhäsoinstitutet fanns tillgängligt när jag påbörjade min undersök
ning. Av dessa har jag begränsat antalet till tre broschyrer och fyra af
fischer. Broschyrerna är mycket olika till innehåll och utformning; en 
fakta-, en rese- och en kondombroschyr. 

Detta urval av informationsmaterial har jag också visat för de 
ungdomar som har ingått i mina intervjuer. På så sätt har jag fått ta 
del av deras omedelbara reaktioner inför materialet. I min analys av 
affischerna och broschyrerna intar jag således ett mottagarperspektiv. 

Text- och bildanalysen går ut på att visa hur argumenteringen förs 
och vilka retoriska grepp som används i de tre olika broschyrerna och 
fyra affischerna. Komplexitet, informationstäthet och textbindning är 
andra språkliga faktorer som ingår i textanalysen. Sambandet mellan 
text och bild berörs, framför allt vad avser affischerna. 

Jag har valt att utgå från ett semiotiskt perspektiv i min text- och 
bildanalys. Detta perspektiv innebär bl a att läsaren tillskrivs en 
mycket aktiv roll. Texten kommer till i mötet med läsaren. I mitt 
intervjumaterial ställer jag analyserna i relation till ungdomarnas egna 
utsagor, dvs deras uppfattningar, tolkningar och omdömen om 
materialet. 

2.1.2 Enkätundersökning 

En enkät har samlats in från 406 umeungdomar, som går sista året på 
gymnasiet. Lika många flickor som pojkar, de flesta 18 år, har besva
rat enkäten. I urvalet av elever har jag sett till att få så många olika 
gymnasielinjer som möjligt representerade, dvs både praktiskt och 
teoretiskt inriktade motsvarande utbudet i Umeås gymnasieskolor. 
Därigenom har jag också fått en spridning både vad.avser kön och so
cial bakgrund baserat på föräldrarnas yrken. Frågorna i enkäten hand
lar i huvudsak om ungdomarnas behov av och attityder till 
information och kommunikation kring hiv och aids. Även frågor 
kring massmedieutbudet om hiv/aids har ställts både i enkäten och i 
intervjuerna. 
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2.1.3 Intervjustudie 

Jag har genomfört 18 smågruppsintervjuer med 60 av de 406 ungdo
marna i enkätstudien för att få djupare kännedom om hur de resonerar 
och på vilket sätt de har satt in hiv- och aidsproblemet i sin vardag. 
Att jag valde att göra intervjuerna i grupper om endast tre eller fyra 
ungdomar beror på att ämnesområdet uppfattas som både svårt och 
känsligt. Min tanke var att ungdomarna i mindre grupper skulle ha 
stöd av varandra, eftersom de inte kände mig som intervjuare. Det 
visade sig också att de flesta av gymnasisterna i små grupper pratade 
ganska fritt och öppet kring de frågor jag ställde. Vad jag dessutom 
lade märke till var att många av ungdomarna gärna förde en längre 
dialog med mig som vuxen kring dessa svåra frågor. Vid flera av 
intervjutillfällena började de också fråga mig om sådant de inte kände 
till och gärna ville veta kring hiv och aids. 

Intervjuerna bandades och har sedan skrivits ut. Intervjufrågorna 
kan sammanfattas under sex rubriker: 

1. Vilka föreställningar, bilder och tankar har ungdomar kring hiv-
och aidshotet? 

2. Hur mycket och i så fall med vem pratar ungdomar om det här 
problemet? 

3. Har vetskapen om den nya hotbilden förändrat ungdomarnas 
beteende, t ex på så sätt att de tänker på riskerna? 

4. Vad har gymnasisterna uppfattat av massmediernas budskap och 
vad tycker de om dessa? 

5. Vilken typ av informationsmaterial tar ungdomarna del av och 
vilken typ föredrar de? 

6. Vad vill ungdomar veta mer om och i vilken form föredrar de 
informationen? 

2.2 Metoddiskussion 

I enkätdelen av undersökningen har jag framför allt ställt frågor som 
rör kunskaper om och attityder till hiv/aids. Vissa av frågorna är 
ungefär desamma som de som har ställts i gruppintervjuerna. 
Fördelen, förutom möjligheten att få ett större material, har varit att 
kunna fördjupa frågeställningarna och få tillfälle att följa upp några 
centrala frågor. Svaren i enkäten kan på så sätt bilda referensmaterial 
till vissa intervjufrågor. 

Problemen med enkätfrågorna är desamma som i andra undersök
ningar där enkät används. Det är svårt att veta hur uppriktigt de 
undersökta personerna besvarar frågorna, särskilt eftersom de i det 
här fallet rör så känsliga ämnen som sexuella vanor, kunskaper och 
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attityder till sex och beredskapen att använda skydd vid sexuella 
kontakter. Min erfarenhet av gruppintervjuerna är emellertid att det 
finns en stor öppenhet och vilja att diskutera frågor av den här arten. 
Tanken med den kontrollgrupp av vuxenelever, som också besvarat 
enkäten, har varit att jämförelsen med deras svar ska kunna vägleda 
mig i bedömningen av ungdomarnas tillförlitlighet i svaren. 

Fördelen med att genomföra enkätundersökningen klassrumsvis 
har varit att jag själv har kunnat ge likartade instruktioner vid 
ifyllandet av enkäten till alla elever. Det är också relativt sett lätt att 
få in ett större antal enkäter. Bortfallet består i det här fallet av det 
fåtal elever som var frånvarande vid undersökningstillfället, vilket 
inte kan tänkas påverka undersökningens resultat. För att få en så bra 
spridning som möjligt vad avser elevernas bakgrund, kön och 
socialgrupp har jag valt att vända mig till både praktiska och 
teoretiska linjer inom gymnasieskolan. 

En nackdel med detta urval är att inte elever från samtliga gymna
siets linjer finns representerade i urvalet. Dessutom ingår endast ung
domar som studerar i Umeå i undersökningen, vilket kan tänkas be
gränsa resultatens generaliserbarhet. För att motverka detta görs jäm
förelser med andra liknande undersökningar som utförts, bl a i några 
kommuner i södra Sverige (t ex Jarlbro, 1987), där resultaten visar att 
inga betydelsefulla skillnader har framkommit mellan ungdomarna på 
grund av deras bostadsort. 

Intervjuerna har genomförts i smågrupper, varit delvis strukture
rade och kan beskrivas som djupintervjuer där eleverna har fått stort 
utrymme att fritt utveckla sina tankegångar kring frågorna. Tanken 
med smågruppsintervjuer var att eleverna skulle känna trygghet i 
gruppen gentemot en okänd intervjuare eftersom intervjuerna handlar 
om så privata frågor som sexuella attityder och beteenden. Risken 
med denna typ av intervjuer är att grupptrycket fungerar så att vissa 
elever skulle ha kunnat svara annorlunda om de hade blivit 
intervjuade enskilt. Det finns också undersökningar som visar att så är 
fallet. Jarlbro (1987) intervjuade 18-åriga pojkar i grupp och vissa av 
dem även enskilt. Hennes resultat visade att pojkar som under 
gruppsamtalen förnekade att de använde kondom, medgav att de ändå 
gjorde det under de individuella intervjuerna. Hennes förklaring är att 
kondomanvändande sannolikt är ett normbrott i vissa pojkgrupper. 

Jag har genomfört intervjuerna på egen hand och därför kunnat 
förhålla mig på ett likartat sätt vid de olika intervjutillfällena. Det har 
emellertid varit stor skillnad att intervjua de olika gruppperna, främst 
könsskillnader, där flickorna oftast har varit mer frispråkiga än poj
karna. Vissa pojkar har i stället varit mycket mer direkta i sina 
uttalanden och också ställt fler uppföljningsfrågor än flickorna. Vad 
som har slagit mig vid de flesta intervjutillfällena är att behovet att 
prata med en vuxen om dessa frågor har framstått för mig som stort. 
Intresse, nyfikenhet och kunskapssökande har präglat intervjuerna. 
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Undersökningen omfattar ett mindre urval av hela det 
kampanjmaterial som rör hiv och aids. Jag har valt olikartade 
broschyrer och affischer, som kan sägas representera skilda slags 
påverkansstrategier sett från sändarnas perspektiv. Urvalet består av 
en faktabroschyr avsedd att förmedla kunskaper om hiv/aids, en 
resebroschyr som främst riktar sig till tågluffande ungdomar och en 
broschyr på engelska med tecknade figurer och vardagligt prat. 

Även urvalet av affischer representerar det utbud som fanns till
gängligt när denna undersökning genomfördes våren 1993. De skiljer 
sig åt på så sätt att budskapen framförs mer eller mindre direkt re
spektive indirekt till de tänkta mottagarna. Några av motiven domine
ras av mer konstnärliga värderingar medan andra baseras på direkta 
avbildningar av kondompaket. 





3. 
Hotbilden i Sverige 

Smittspridningen av hiv i Sverige blev först känd i slutet av 
1970-talet bland homosexuella män i Stockholm. 1 maj 1980 
konstaterades de första fallen av hivsmitta bland 
heroinmissbrukare (SOS-rapport, 1991:46:28). Hiv, en 

förkortning för humant immunbristvirus, är ett virus som angriper en 
del av de vita blodkropparna och som med tiden bryter ner kroppens 
försvar mot infektioner. När immunbristforsvaret blivit så svagt att 
kroppen har angripits av livshotande infektioner övergår man till att 
tala om aids, Acquired Immune Deficiency Syndrome, dvs förvärvad 
immunbrist (Socialstyrelsens Fakta om HIV, 1990:3). WHO, 
Världshälsoorganisationen, har kunnat fastställa tre olika smittvägar 
för hivviruset: genom sexuellt umgänge, genom blod och 
blodprodukter samt från mor till barn under graviditet eller i samband 
med förlossning (ibid). 

Smittspridningen var i början av 1980-talet koncentrerad till vissa 
riskgrupper som homosexuella och narkomaner. Under senare år har 
emellertid antalet heterosexuellt smittade ökat. Siffror från januari 
1994 angav att 3 958 personer har rapporterats som hivsmittade i 
Sverige och av dessa lever fortfarande 2 944 och bor kvar i Sverige. 
Antalet anmälda aidsfall var vid samma tid 853 vuxna och 7 barn, av 
dessa lever 319 personer (HIV-aktuellt nr 1,1995:47). 

I prognoserna för antalet smittade i Sverige i slutet av 80-talet 
förekom uppgifter på allt mellan 5 000 och 15 000 smittade. Vissa 
experter räknade då med en årlig fördubblingstakt. Det skulle ha 
inneburit att det idag skulle ha funnits ca 100 000 hivsmittade bara i 
vårt land. Dessa beräkningar visade sig tursamt nog vara felaktiga. I 
andra länder var situationen likartad och kommittéer och delegationer 
tillsattes för att planera och genomföra stora allmänna aidskampanjer 
riktade till hela befolkningen. Hundratals miljoner satsades på 
informationskampanjer. 
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Från början rapporterades de flesta hivsmittade i storstäderna 
Stockholm, Göteborg och Malmö medan nyanmälda fall av smittade 
nu i allt större utsträckning rapporteras från andra delar av landet. I 
den rapport som Socialstyrelsens AIDS-delegation skrev efter besök i 
21 landsting (1991) framhålls det att flera olika faktorer bidrar till 
detta förhållande. Av heterosexuellt smittade svenskar har majoriteten 
smittats utomlands och dessa svenskar kommer från alla delar av 
landet. Hivsmittade asylsökande flyktingar finns på förläggningar i 
olika delar av landet. I rapporten påpekas också att av de ungdomar 
under 24 år som har smittats sexuellt kommer de flesta inte längre 
från storstadsområden. Hiv och aids har därmed kommit att bli en 
angelägenhet för alla landsting i Sverige. 

Enligt AIDS-delegationen gav inte denna bild av smittspridningen 
anledning till någon omedelbar oro. Men även om läget befanns vara 
lugnt kan det enligt rapportskrivarna snabbt förändras. Anledningarna 
sägs vara att allt fler svenskar reser utomlands, särskilt ungdomar, 
som av olika skäl är en utsatt grupp för hivsmitta. Enligt rapporter 
från de olika landstingen är förekomsten av andra sexuellt 
överförbara sjukdomar, t ex klamydia, oroande stor. Att ådra sig en 
sexuellt överförbar sjukdom innebär i själva verket också att ha varit i 
riskzonen för hiv (ibid). 

Årligen rapporteras in ca 260 nya fall av hivsmitta i Sverige 
(HIV-aktuellt nr 1, 1995:47). Siffrorna är emellertid inte så höga som 
de beräkningar som gjordes under 1980-talet. Vid en jämförelse med 
andra länder, framför allt delar av USA och afrikanska stater, är 
Sverige och övriga Norden fortfarande lindrigt drabbade. WHO har 
genomfört flera beräkningar av antalet hivsmittade i världen. I en 
rapport från 1994 förekom siffran 16 miljoner, varav en halv miljon i 
Västeuropa. Av dem har ca tre miljoner utvecklat aids, varav ca en 
miljon har avlidit. I slutet av nittiotalet beräknas två miljoner 
människor per år avlida i aids. Och ännu syns inget slut på den 
världsomspännande epidemin. 



4. 
Hiv/aids-kampanjer 

Hiv/aids-kampanjer vänder sig till en stor mottagargrupp under 
en viss tidsperiod. Kampanjer kännetecknas också av att de 
ofta består av en uppsättning av olika kommunikationsaktivi

teter, t ex affischer, broschyrer och tevereklam (jfr Palm, 1994:3). 
Hiv/aids-kampanjer kan beskrivas som organiserade försök att med 
hjälp av massmedier eller andra kanaler påverka människors uppfatt
ningar om, attityder till och/eller beteende vad avser hiv/aids (se t ex 
Freimuth, 1992:93). Kampanjerna utmärks av att de har ett bestämt 
syfte och att deras uppgift är att påverka individer i en viss riktning. 
Offentliga informationskampanjer med olika utförande och delvis 
skilda målsättningar , där det gemensamma är att förhindra 
spridningen av hivsmitta, bedrivs i de flesta länder (för en närmare 
presentation av dessa se bl a WHO:s rapport från 1991). I Europa 
samordnas insatser, strategier och arbetsmetoder i WHO:s globala 
program från ett regionalt kontor i Köpenhamn (1991). 

Preventive measures are aimed at increasing knowledge and 
changing attitudes with a view to achieve behavioural change that 
will curb the spread of HIV, and with a view to helping individuals 
in making healthy choices the easy choices (WHO 1991:13). 

Inom WHO: s globala program för att förebygga aids har det 
utarbetats rekommendationer till de europeiska medlemsstaterna om 
att upprätta ett regelbundet samarbete med massmedierna (WHO, 
1991:053:3). Svenska massmedier har uppmärksammat aidshotet som 
ett återkommande nyhetstema och som ämne för många program i 
radio och teve och för åtskilliga artiklar i dags- och veckopress. 

Sedan början av 1980-talet befann sig ämnet hiv/aids endast på 
expertagendan. Flera stora kampanjer startade vid denna tid i andra 
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Sedan början av 1980-talet befann sig ämnet hiv/aids endast på 
expertagendan. Flera stora kampanjer startade vid denna tid i andra 
europeiska länder vilket ledde till att hiv/aids kom in på 
medieagendan i Sverige. Ämnet behandlades sparsamt fram till 1985 
med en svag ökning under 1986 för att sedan kulminera under 1987 
och därefter avta (Findahl, 1989:8). Till en början var 
aidsrapporteringen dramatisk och betraktades i många länder som ett 
nationellt hot. Skräckskildringarna avlöste varandra. Bilden av en 
farsot utan botemedel målades upp i dystra färger (Findahl, 1989:10). 

Flera av massmediernas program om hiv och aids har varit doku
mentärer av olika slag. Man har t ex låtit kända personer träda fram 
och berätta om sin sjukdom och på så sätt ge aids ett ansikte, t ex 
Sighsteen Herrgårdh, Ebbe Carlsson och Magic Johnson. 
Programmen har haft en stark genomslagskraft på hela befolkningen 
eftersom sjukdomen var relativt okänd fortfarande i slutet av 80-talet. 
Basketbollstjärnan Magic Johnson har i hög grad förkroppsligat sjuk
domen aids för stora ungdomsgrupper och han har även använts i mer 
kommersiella övertalningskampanjer. Ungdomar har även kunnat se 
flera inslag i kanaler som mer direkt riktar sig till dem, t ex kondom-
reklam i musikkanalen MTV, där olika försök till påverkan har visats. 

4.1 Kampanjer i massmedierna 

Massmediebaserade kampanjer om hiv/aids har tillkommit på initiativ 
av myndigheter, utformats av reklambyråer och riktats till en stor 
publik. I Svenge startade den första kampanjen i medierna 1986, men 
framför allt våren 1987 var tiden för de stora kampanjerna (Findahl, 
1989:11). Målet var att med hjälp av information i radio, teve, tid
ningar, affischer och broschyrer nå ut till befolkningen på ett snabbt 
och effektivt sätt. Många dokumentärer och informativa program om 
hiv/aids uppmärksammades också av miljontals mottagare, framför 
allt via televisionen. I undersökningar av hur mycket människor till
ägnade sig av denna information visar det sig att det har varit svårt att 
få syn på några beteendeförändringar, t ex ökad kondomanvändning 
eller färre antal partners. Det främsta kampanjmålet har varit att för
ändra människors beteenden i riktning mot att praktisera s k säkrare 
sex. En viss förändring har man dock funnit hos riskgrupperna men 
inte hos befolkningen i allmänhet (Brorsson, 1989; Windahl, 1989). 

Sändarkontexten för hiv/aidskampanjer är mer sammansatt än vad 
man ibland tror. Det är inte självklart att det är de officiella myndig
heterna, i Sverige AIDS-delegationen och numera Folkhälsoinstitutet, 
som konstituerar rollen att definiera budskapens form och uppbygg
nad i kampanjerna. En undersökning från England (Kevin & 
Williams, 1993:29), där man fokuserat sändarsidan genom att inter
vjua tjänstemän, hälsoupplysare, annonsmakare och marknadsunder
sökare samt påtryckningsgrupper från olika frivilliga 
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hjälporganisationer, visar att det varit en hel del stridigheter mellan 
annonsmakarna som primärt intresserade sig för budskapets intryck 
och hälsoupplysarna som var mest angelägna att få fram den "rätta" 
informationen. 

The outcomes were a series of messages that carried their own 
confusions and language limitations. This, to put it mildly, is not a 
straightforward encoding process (Eldridge 1993:30). 

Även om motsvarande undersökning inte har utförts i Sverige kan 
man på goda grunder anta att en del av denna grundläggande konflikt 
mellan olika sändares målsättningar har präglat de hiv/aidskampanjer 
som har förekommit. De ansvariga myndigheterna i Sverige har anli
tat stora reklambyråer (t ex Ted Bates och Garbergs) och därmed en
samma kontrollerat utformningen av kampanjmaterialet, som t ex 
bildval, användning av slogans, metaforer, myter och språkliga över
talningsknep. Vid intervjuer med ansvariga för såväl myndigheter 
som reklambyråer har det också framkommit att de ger uttryck för 
delvis skilda målsättningar, t ex när det gäller att fastställa vilken 
målgrupp kampanjen i huvudsak riktar sig till (Bergquist & Sandell, 
1993, 60-poängsuppsats). En företrädare för en reklambyrå menar att 
den fortfarande aktuella "Love Power"-kampanjen riktar sig till 
främst ungdomar, medan en myndighetsperson från 
Folkhälsoinstitutet uppger att kampanjen är avsedd för hela befolk
ningen från 15 år och uppåt (intervjuer i Bergquist & Sandell, 1993). 

Hiv/aidsrapporteringen i tidningar och tevenyheter var relativt 
blygsam i omfattning år 1985 för att stiga något under 1986, 
kulminera med en kraftig ökning 1987 och därefter sjunka igen under 
1988 (Findahl, 1989). En annan undersökning fokuserad på press 
visar för perioden 1982 till 1988 att flera tusen artiklar har skrivits i 
ämnet i de båda största morgon- och kvällstidningarna samt material 
från TT (Jarlbro & Jönsson, 1991:32). Motsvarande siffror för 1990-
talets massmediebevakning av aidshotet kan avläsas som att ämnet 
fortfarande i viss mån är aktuellt som ett nyhetstema. Tendensen är 
emellertid sjunkande siffror även om andelen artiklar, inslag och 
program varierar med tiden. 

Jarlbros och Jönssons undersökning av pressens bevakning (1991) 
visar att aidsarenan domineras av läkare och forskare. De får mycket 
utrymme i både morgon- och kvällspress. Även svenska myndighets
personer får ofta komma till tals i medierna medan t ex politiker och 
frivilliga aidsorganisationer förekommer mer sällan. Riskgrupperna 
syns nästan inte alls men blir däremot ofta omtalade i pressen. 
Innehållet i artiklarna rör hiv/aids, dess smittvägar, förebyggande ar
bete, konsekvenser och spridning eller nya forskningsrön. 
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Avslutningsvis kan vi konstatera att den svenska pressen har varit 
ganska medgörlig och inte skriver utan att vara väl förankrad i 
vetenskapen. Det finns också tendenser i vårt material som tyder på 
att pressen i denna fråga inte så sällan varit myndigheternas lydiga 
redskap (Jarlbro & Jönsson 1991:35). 

En jämförande innehållsanalys av nyhetsutbudet kring aids i engelsk 
press pekar på det faktum att nyheterna inte för fram ett homogent 
budskap (Beharrell, 1993:210 ff). Som exempel tar Beharrell artiklar 
och ledare i engelska tidningar som uttryckligen har gått emot det of
ficiella kampanjbudskapet genom att ifrågasätta sanningshalten i bud
skapet om att det föreligger en risk för hivsmitta även bland 
heterosexuella. Motsvarande studie har inte genomförts i Sverige. Det 
är emellertid troligt att även det svenska medieutbudet skulle kunna 
innehålla motsägelser och spekulationer av den art som förekom i 
samband med Tjernobyl-rapporteringen (Findahl & Lindblad, 
1987:80). Orsakerna kan sägas vara desamma, att informationen inte 
är helt entydig från experternas sida, t ex om djupa kyssar kan smitta 
eller inte, och att det fortfarande råder en viss osäkerhet i 
riskbedömningen, då hivepidemins framtida konsekvenser ännu inte 
är kända. 

I en innehållsanalys av 317 TV-spots om hiv/aids från 38 länder, 
däribland Sverige, studeras också annonsernas språk, förekomst av 
känslomässiga vädjanden och berättarens uttryckssätt (Johnson & 
Rimai, 1994). Resultaten visar att annonserna ofta saknar tydliga 
budskap och bilder, att budskapen är generella och informationstäta 
och att 20% av dem saknar en bestämd målgrupp. I analyserna pekar 
forskarna även på andra brister i annonsernas utformning, som t ex 
avsaknad av tydliga rekommendationer och att de är mycket lite 
beteendeanpassade (Johnson & Rimai, 1994). Slutsatsen blev att 
många reklammakare från olika länder saknar teoretisk kunskap om 
hur man gör teveannonser om hälsobudskap. De föreslår att man 
framställer en halvtimmes video för att lära reklammakare över hela 
världen hur man gör en bra tevespot om hiv/aids (Johnson & Rimai, 
1994). Ett danskt utvärderingsprogram (Brink Lund & Bredegaard 
1994:2) poängterar vikten av att beslutsfattare tar lärdom av tidigare 
erfarenheter. Den kunskapen bör sättas i relation till formandet av 
framtida informationsstrategier. Målet är att göra kommunikationen 
övertygande. 

4.2 Målgrupper och effekter 

De ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård ställer hårdare krav på 
hälsokampanjernås effektivitet. En jämförelse med USA, som har 
mycket höga kostnader för aidssjuka, har lett till att ökad uppmärk
samhet har fokuserats på effektvariabler inom forskningen kring 
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hälsoupplysning (Kreps & 0'Hair, 1994). Effektforskningen ska förse 
myndigheter med ansvar för hiv- och aidsinformation med konkreta 
underlag för att förbättra kommunikationen med olika målgrupper. 

I USA har hälsomyndigheter börjat använda sig av interaktiv 
teknologi, IT, för att förbättra hälsan och reducera kostnaderna för 
hivsmittade och aidssjuka (Gustafson et al, 1994). Ett stort program, 
CHESS, Comprehensive Health Enhancement Support System, går ut 
på att hivsmittade förses med en dator som installeras i deras hem. 
Datorn är programmerad med fördjupad information om hiv/aids, t ex 
riskberäkningar, verktyg för beslutsunderlag och möjligheter till 
tvåvägskommunikation. Via elektronisk post, e-mail, kan frågor 
sändas till en expertgrupp som svarar via datorn. Syftet med CHESS 
är att bygga upp ett system som kan tillfredsställa mottagarnas behov 
av information och sociala kontakter. Interaktiva dataprogram kan 
hjälpa människor att få tillgång till den information de behöver när de 
önskar, inte bara vid läkarbesök. Systemet ska ge möjlighet att ställa 
frågor som kan kännas genanta att söka svar på i mötet med läkaren. 
Det ska också kunna vara vägledande med all den information som 
finns till hands när svåra beslut ska fattas. Med hjälp av datorn kan de 
hivsmittade söka stöd hos andra drabbade som kan hjälpa dem att 
handskas med sina emotionella problem. De kan dela erfarenheter 
med andra som har överlevt med sina liknande problem och som har 
kommit längre i sjukdomsprocessen. De berättar för att andra ska få 
veta vilka stadier av sjukdomen de går igenom och vad de har framför 
sig. Allt detta kan de göra i sin egen takt i sina hem och fullständigt 
konfidentiellt. 

Vid en intervjuundersökning av 100 studenter fann utvärderarna 
av CHESS att systemet användes i genomsnitt mer än en gång om 
dagen under en tvåmånadersperiod. Användarna visade sig vara mer 
uppmärksamma på symptom och de söker även medicinsk hjälp 
tidigare och oftare. De studerade personerna i experimentgruppen 
uppgav att de lärde sig mer, att de hade ett socialt stöd och att de 
aktiverades mer. Forskarna drar slutsatsen att CHESS verkade ha 
bidragit till att förbättra hivsmittades livskvalitet. 

Värt att diskutera vid användningen av interaktiv teknologi i före
byggande syfte av hiv/aids är hur utbredd denna teknik kan göras, dvs 
om den kan användas av alla. Hur bör man relatera resultaten till den 
kulturella och klassmässiga kontexten? Tillgång till datorer och vana 
att använda dem måste förutsättas, vilket begränsar användningen. 
Experimentet rör studenter som kan sitta hemma och läsa artiklar vid 
skärmen och som också är vana att ingå i diskussionsgrupper. 
Undersökningen ger inget svar på hur stor inverkan utbildning och 
klasstillhörighet har på resultaten. 

Förutom riskgrupperna homosexuella och sprutnarkomaner är 
ungdomar den främsta målgruppen. Vi får emellertid inte glömma att 
ungdomar är en heterogen samling individer. Genusaspekter och 
sociala bakgrundsfaktorer har i tidigare undersökningar visat sig ha 
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avgörande betydelse för resultaten. 11 ex frågor som rör inställning 
till sex- och samlevnadsfrågor, däribland användning av 
preventivmedel, har pojkar och flickor olika uppfattningar (Jarlbro, 
1987:2). Unga kvinnor sade sig ha en sexualmoral som innebär att 
man ska ha samlag endast med den man är kär i, medan männen var 
mer tillåtande och sade sig ha fler tillfälliga förbindelser. I en 
intervjuundersökning med ett 70-tal ungdomar 16-21 år har Gunilla 
Jarlbro (1987:2) funnit en nymoralistisk vind som blåser bland de 
unga. Individens sociala bakgrund tycks emellertid avgöra hur väl de 
lever upp till sina moraliska principer. Samtliga arbetarklassflickor 
hon intervjuade hade gjort sin sexuella debut och de flesta utan 
preventivmedel. Det gäller även arbetarklasspojkarna. Flickorna från 
arbetarklass får tidigt fast sällskap medan medelklassflickorna 
prioriterar resor och utbildning. Medelklasspojkarna har däremot 
gärna fast sällskap medan arbetarklasspojkarna tycker att "tjejer är 
ganska jobbiga". 

Målsättningen i allt kampanjarbete är att överföra kunskaper och 
på så sätt förändra attityder och beteenden hos stora grupper av 
befolkningen. Effekterna, dvs i vilken utsträckning budskapet når sin 
publik, är i hög grad avhängiga en rad samverkande faktorer. Bland 
dessa är innehållets budskap av särskild vikt. Publikens 
sammansättning och motivation samt den sociala omgivning i vilken 
kommunikationen äger rum är också betydelsefulla faktorer. Det 
värdesystem som råder i t ex ungdomsgrupper är ofta avgörande för 
om och i så fall hur budskap tas emot. 

I studier av aidskampanjer är det därför viktigt att studera eventu
ella effekter mot bakgrund av den ungdomskultur som råder 
(Markovå & Power, 1992:11). Ungdomar omfattas av sina egna 
normsystem och inte alltid rationella tankekonstruktioner, t ex när det 
gäller begrepp som STD-sjukdomar, "sexually transmitted diseases". 
Vår tids unga måste ses som en del av den sociopsykologiska 
omgivning och sociala verklighet som de lever i. De är präglade av 
sina samhälleliga övertygelser och attityder, djuplodade och socialt 
utbredda bekymmer vad avser sexuellt överförbara sjukdomar, 
däribland aids. Detta är av vikt inte minst för att den kulturella och 
historiska kontext som hiv/aidsinformationen är innesluten i påverkar 
det sätt mottagarna väljer selektivt och tolkar budskapen för att 
slutligen ta till sig den information som är personligen relevant för 
dem. 

Attityderna gentemot de som har drabbats av hivsmitta har förän
drats något bland människor och främst bland ungdomar, från önske
mål om drastiska åtgärder mot de hivsmittade till en större tolerans 
(Nowak & Holmberg, 1991). En undersökning som under fern år 
stallt samma fyra frågor till svenskarna om deras inställning till 
hivsmittade har visat att kunskapsläget nu år annorlunda jämfört med 
1987 (ibid). Ungdomar har intagit en något mjukare attityd till 
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gruppen smittade. De betraktar inte längre de drabbade som en 
anonym och enhetlig grupp. 

Målet för myndigheterna sägs inte längre vara att bygga kampan
jerna på mediernas makt utan att använda sig av andra kommunika
tionskanaler, som att utveckla t ex spel och almanackor till skolorna 
(Bergquist & Sandell, 1993, intervju med en företrädare för 
Folkhälsoinstitutet). Sändarna, både beställarna från 
Folkhälsoinstitutet och utförarna från reklambyrån, är mycket nöjda 
med utformningen av "Love Power"-kampanjen och menar att 
blommorna på affischer och i tevereklam utgör ett mycket speciellt 
blickfång. Här kan man kanske diskutera om det föreligger en 
överdriven tro på tevereklamens effekter. Inom ett område som 
förebyggande av hiv/aids är emellertid traditionella reklamstrategier 
problematiska (Brink, Lund & Uldall-Jepsen 1944:3). Dessutom 
pågår andra kampanjer med blomspråk som konkurrerar, t ex klädfö
retaget JC och SE-banken, som har fört kampanjer med dessa 
symboler parallellt med "Love Power"-kampanjen. Även Coca Cola 
har under en längre tid använt sig av samma teknik. Å andra sidan 
kan det tänkas att blomspråket har ett universellt symbolvärde och 
tilltalar många ungdomar, dvs passar in i deras sociala normer och 
föreställningar. 

4.3 Påverkan och övertalning 

All övertalning i samband med hiv/aidskampanjer kan betraktas som 
en form av beteendepåverkan, där det önskvärda beteendet är att 
praktisera säkrare sex. Kampanjerna bygger på antagandet att 
intentionen att anvanda kondom inte är utbredd inom målgruppen 
innan kampanjen börjar, men att den ska vara det efter kampanjens 
genomförande (Palm, 1994:44). Om vi utgår från att målgruppen 
ungdomars kunskapsbas om hiv/aids i stort sett är lagd, så är nästa 
fråga om attityden till det rätta beteendet fortfarande är neutral eller 
negativ. I det läget är uppdraget att få målgruppen att inta den rätta 
attityden, som i första hand leder till ett principiellt beslut om en 
beteendeförändring (Palm, 1994:104). I detta skede är målgruppen, 
enligt Palm, mogen för mer komplicerade, mindre publikfriande 
budskap i form av VAD- och VARFÖR-information, som bygger på 
faktabaserade eller emotionella argument. Om målgruppen har fattat 
ett principbeslut, men ännu inte är redo för ett handlingsutlösande 
beslut, förordar Palm HUR-information, som definieras som hur man 
gör utan att tappa ansiktet (Palm, 1994:95). Den informationen 
beskriver den önskvärda handlingen utan argumentation. Även om 
handlingsutlösande beslut utlöser det rätta beteendet kan beteendet 
fortfarande inte vara konsoliderat. Då behövs symboliska sanktioner i 
form av beröm, som kan bidra till att det rätta beteendet konsolideras. 
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Enligt Bandura (1990:28) innehåller ett effektivt program för 
kampanjer, vilka syftar till en genomgripande förändring av 
människors livsstil och agerande, fyra komponenter. Den första är 
information som är utformad för att öka människors medvetenhet och 
kunskap om hälsorisker. Den andra komponenten rör utvecklingen av 
människors förmåga att omvandla sin oro till effektiva förebyggande 
handlingar. Den tredje syftar till att ge människor tillfällen till 
vägledd övning och korrekt återföring i att tillämpa färdigheterna i 
situationer som innebär högt risktagande. Den sista komponenten 
omfattar en försäkran om och ett skapande av socialt stöd för 
önskvärda personliga förändringar. I relation till svenska 
hiv/aidskampanjer kan det sägas att den första komponenten är 
förverkligad, dvs information har nått ut och kunskapsläget är relativt 
gott. Den andra, att skapa handlingsberedskap, kan sägas vara 
uppfylld i viss mån, om man beaktar kampanjmaterialets budskap att 
använda kondom, som har gått ut i stora, breda satsningar. Den tredje 
komponenten, att lära ut färdigheter och ge återföring, mäter 
beteendeförändring i form av ökad försäljning av kondomer i Sverige 
(siffror visar t o m på en 5-procentig minskning). Den sista 
komponenten, att skapa ett socialt tryck som gagnar förändringar, ut
gör ingen direkt uttalad målsättning i svenska hiv/aidskampanjer och 
kan därför inte sägas vara uppfylld. Den skulle t ex innebära att ung
domsgenerationen av i dag kände ett kollektivt ansvar för den upp
komna situationen och därmed såg användningen av kondom som ett 
helt naturligt och självklart sätt att skydda sig och sin partner. 

Man kan mot bakgrund av denna kritik anta att särskilt ungdomar, 
som ofta intar en skeptisk hållning gentemot vuxensamhället och dess 
myndighetsutövande, är ytterst selektiva i sitt mottagande av officiell 
hiv/aidsinformation. De väljer att låta sig påverkas av endast den in
formation som de bedömer som väsentlig mot bakgrund av relevanta 
personliga och samhälleliga faktorer i samverkan med varandra. Som 
exempel på sådana faktorer kan nämnas deras egna 
erfarenhetskunskaper och den upplevda risken samt rådande sociala 
normer och föreställningar i ungdomsgrupperna. Det s k sociala 
trycket i ungdomsgrupperna kan ses som avgörande för hur unga 
människor tar till sig tillgänglig information. Hiv/aidsinformationens 
begriplighetsnivå och presentationsform inverkar därför på i vilken 
utsträckning ungdomar uppmärksammar, förstår, minns och tar till sig 
budskapet. 

4.4 Psykosociala hinder 

Hur kommer det sig att människor, särskilt de som tillhör olika risk
grupper, inte tar till sig hälsobudskap, om rökning, stress, hiv, m fl, 
som skulle kunna rädda deras liv? I kampen mot aids utgår Hayes 
(1991) från frågeställningen varför människor inte förändrar sitt 
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beteende. Vad är det hos mänskliga varelser, och med sjukdomen 
aids, som gör det svårt för många individer att undvika att utsätta sig 
för risken att bli hivsmittad? En viktig anledning är att aids tidigt 
förknippades med homosexuella och narkotikamissbrukare och att 
sjukdomen därmed stigmatiserades. Själva stigmatiseringen, som har 
sin grund i våra fördomar och stereotypa föreställningar, utgör ett 
hinder för en beteendeförändring inte bara bland högriskgrupperna 
utan även för heterosexuella, som lätt förknippar aids med "de 
annorlunda", trots att spridningen i Sverige i dag inte är störst bland 
dessa grupper. 

Weinstein (1982,1989) har studerat fenomenet "orealistisk opti
mism" som innebär att människor tenderar att felaktigt tro att de an
tingen är osårbara eller mindre sårbara än andra när de utsätter sig för 
hälsorelaterade risker. Det gäller rökning såväl som hiv/aids. Detta 
har Weinstein funnit gäller särskilt för tonåringar. Deras jag-
centrerade här-och-nu-tänkande undertrycker deras förmåga att mer 
exakt förutse framtida konsekvenser av hälsorelaterade risker 
(Brooks-Gunn et al, 1988). Ytterligare ett problem i förhållande till de 
risker tonåringar uppfattar när det gäller hiv/aids är att vissa ton
åringar kan ha svårigheter att förstå att symtomen på smit
tan/sjukdomen inte är synliga. Eftersom hälsa vanligtvis definieras 
som frånvaro av sjukdom blir konceptet "frisk men infekterad' 
främmande för många unga människor (Brooks-Gunn et al, 1988). 

Även om människor uppfattar att de är utsatta för risken att få aids 
och bedömer konsekvenserna som mycket allvarliga ändrar de inte 
sitt beteende enligt Bandura (1987), såvida de inte tror att de 
verkligen kan ändra sitt handlande, att deras ansträngningar kommer 
att resultera i positiva konsekvenser och följder och att de faktiskt har 
det personliga inflytandet, förmågan att kontrollera inte bara sina 
egna handlingar utan även påverka andras. 

4.5 Utvärderingar av hiv/aidskampanjer 

Ett stort antal forskare över hela världen har försökt utvärdera plane
rade hiv/aidskampanjer (för en översikt se t ex Markovå & Power, 
1992). Kampanjerna är utformade för att möta specifika behov hos 
vissa individer. Som exempel kan nämnas Hernandez och Smith 
(1990) som har undersökt effekten av olika kommunikativa grepp och 
deras inverkan på kognitiva faktorer. I denna studie riktas mycket 
kritik mot hiv/aidskampanjernås målsättningar, utformning och 
genomförande. De flesta av dessa utvärderande studier baseras enligt 
Markovå & Power (1992:120) på en individualistisk filosofi som 
betraktar mänskliga varelser som rationella informationsprocessande 
system. De menar att man inte beaktar att människor tar till sig 
information på ett aktivt och selektivt sätt. 
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Mot denna bakgrund bör även de svenska aidskampanjernas 
effekter utvärderas. De brister som utmärker kampanjerna är enligt 
Palm (1993:158) att de domineras av en statisk snarare än en 
dynamisk syn på övertalningsprocessen. Kampanjmakarna har t ex i 
satsningen "Love Power" 1993 inte tagit hänsyn till att kunskapsläget 
är relativt gott bland ungdomar. Målsättningen är fortfarande att 
förmedla en positiv syn på sexualiteten, inga pekpinnar, utan att skapa 
en ökad dialog kring ämnet. Det målet är angeläget men risken kan 
finnas att budskapet att bejaka sin sexualitet förtar informationen om 
riskerna med hiv och aids. 

USA, den kontinent som har bland de flesta aidsfallen i världen, 
har lagt ner miljontals dollar på annonskampanjer mot hiv/aids. I en 
studie av Bush & Boller (1991), baserad på en retorisk analys av 
allmänna reklamkampanjer mot hiv/aids, fann man att annonseringen 
har tre olika uppgifter: skapar medvetenhet om fakta, väcker oro och 
fruktan samt förser publiken med ett svar som går ut på att de ska 
kunna klara av situationen. En liknande retorisk uppläggning kan vi 
se även i svenska reklamkampanjer, t ex "Love Power". Men 
betoningen i Sverige ligger i huvudsak på den första, att öka 
medvetenheten och sprida kunskaper. De svenska reklambudskapens 
retoriska grepp ligger emellertid inte i samma utsträckning på att 
sprida oro och skräck inför spridningen av hiv och sjukdomen aids. 
Myndigheterna menar att oro och fruktan kan hindra mottagarens 
förståelse och mottaglighet av budskapet (Holmlöv, 1989). 

Många länder har avsatt ansenliga resurser till hiv/aidsinformation 
som har utformats efter samma mall som traditionella reklamkampan
jer. Dessa s k tevespots, eller annonser, har mötts av stark kritik, bl a 
för att de har varit för allmänna och för att inga effekter har kunnat 
påvisas (Findahl, 1989:19). Reklamteknikerna, som är kommersiella, 
har betraktats som oblyga säljförsök och alltför konstruerade av 
många i publiken, framför allt riskgrupperna. Findahl diskuterar även 
orsakerna till tevereklamens misslyckande. Reklambyråerna har haft 
för stort inflytande på utformningen. Det går inte att sälja kunskap om 
smittrisker och sjukdom med samma tekniker som man säljer varor. 
Säljknepen blir alltför genomskinliga för publiken, särskilt för 
högriskgrupperna, vilket kan leda till att reklamen får omvänd effekt. 
Det förekommer väldigt få utvärderingar av reklamkampanjerna, nå
got som förvånar eftersom de har kostat stora summor pengar. Det 
görs visserligen utvärderingar i Sverige av Riksrevisionsverket, men 
de är indirekta och grundar sig inte på mer ingående före/efter under
sökningar (Holmlöv, 1989). 

I brist på ett effektivt vaccin är förebyggandet av aids via 
reducerad smittspridning av hiv beroende av effektiva förfaringssätt 
för att åstadkomma beteendeförändringar hos befolkningen (O'Brien, 
1989:223). I motsats till andra allmänna hälsofrågor, t ex obligatorisk 
användning av bilbälten, är det inte möjligt att lagstifta om en 
förändring som t ex användande av kondom. Tillvägagångssättet 
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måste därför bli att undervisa och informera för att förändra 
beteenden. Men när sådana tillvägagångssätt utvärderas, ska då 
effektivitet mätas i termer av ökad medvetenhet, kunskap eller 
beteendeförändring? Även om en informations- eller annonskampanj 
lyckas med att modifiera uppfattningar om sannolikheten att bli 
smittad föreligger det inget nödvändigt samband med en 
beteendeförändring i önskad riktning. Den betydelse som information 
kan ha är snarare att visa på eller erbjuda valmöjligheter, inte att 
förändra beteenden. 

I England har Linné och Rocheron (1989:409-434) studerat hur 
opinionsundersökningar kan fungera på ett sätt som innebär att de 
konstruerar publikens värderingar och attityder med avseende på aids 
i en kontext som består av en "victim-blaming ideology" (1989:412). 
De menar att mediebevakningen av aids i England visar exempel på 
förvrängningar och överdrifter som kan leda till en moralisk panik 
hos befolkningen. Mediernas aidsrapportering kan utgöra incitament 
till att skapa mycket irrationell fruktan och i förlängningen även 
diskriminera redan smittade. Detta gäller särskilt eftersom ämnet 
sexualitet lätt utsätts för skapande av rykten och spridning av myter i 
ett samhälle byggt på kristna värderingar. 

I en kanadensisk studie (Baggaley, 1988:7) lät man 56 personer 
utvärdera 21 internationella teveannonser bl a från Sverige om aids. 
Varje person klassificerades som tillhörande en hög- eller 
lågriskgrupp på basis av hans/hennes sexuella intressen. Resultatet 
blev att de annonser som uppfattades som de effektivaste, dvs de som 
var mest övertygande och bäst inlärningsmässigt, var de annonser 
som presenterade s k hårda fakta om hiv/aids på ett enkelt och 
rättframt sätt. Komplexa och emotionella kampanjtekniker 
framkallade mer negativa omdömen. Användning av en lätt 
humoristisk ansats i budskapet mottogs positivt av tittare ur framför 
allt högriskgruppen. 

I en experimentell amerikansk studie testades effekten av tevepro
gram om hiv/aids på ungdomar (Gantz & Greenberg, 1990:199-215). 
Ungdomars kunskapsnivå visade en signifikant ökning efter 
exponering av teveprogrammen. Programmen utövade emellertid 
mindre av påverkan på ämnets uppmärksamhet. De verkade inte ha 
någon effekt på ungdomarnas vilja att kommunicera om detta 
tabubelagda ämne. Slutsatsen blir att teveprogram om hiv/aids kan ha 
betydelse i kampen mot sjukdomen. Men framgången hos sådana 
program bygger på att man når ut till flertalet ungdomar under en 
längre tid och att man kan integrera erfarenheterna av experimentella 
studier i bredare upplysningskampanjer. 

Det finns stora könsskillnader i det sätt som ungdomar avkodar 
det uppfostrande budskap om hiv/aids som teveannonserna ger 
uttryck för. En kvalitativ och kvantitativ undersökning utförd vid 
Centre for Masscommunication Research i Leicester utgick från 
frågeställningen huruvida engelska ungdomar (16-19 år) uttyder 
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mediebudskapen om säkrare sex på ett riktigt sätt men ändå väljer att 
följa andra sexuella koder i sitt beteende (Linné & Rocheron, 1989). 
Könsskillnaderna avspeglar sig t ex i mottagandet av budskapet om 
kondomanvändning som skydd. Flickor, särskilt från arbetarklass, 
uttryckte motvilja mot att köpa kondomer eller att ha dem i sina 
handväskor p g a rädslan att bli betraktade som "lösaktiga". De sade 
sig förstå budskapet om monogami, men alla höll inte med om det. 
Pojkarna däremot uttryckte ingen tvekan till att använda kondom. De 
ifrågasatte också budskapet om att hålla sig till en partner. Enligt 
dessa resultat föreligger det således en större överensstämmelse 
mellan traditionella kvinnliga värderingar och de värden som 
medierna försöker bibringa publiken i förebyggandet av hiv/aids. En 
förklaring kan vara att sexualitet traditionellt sett har definierats som 
farlig för kvinnor i högre utsträckning än för män, eftersom den kan 
leda till oönskad graviditet. 

En amerikansk studie av en hiv/aidskampanj (Perloff, 1991), vars 
målgrupp var sprutnarkomaner, resulterade i en ökning av den all
männa medvetenheten om aids som ett socialt problem, d v s ett 
exempel på mediernas dagordningsfunktion. Däremot resulterade 
kampanjen inte i någon märkbar ökning av kunskap när det gäller 
förebyggande åtgärder, förutom att vetskapen spreds om att nålarna 
kan steriliseras för att förhindra smittspridning. Förklaringen kan vara 
att kunskapsnivån bland vissa grupper kan ha nått en taknivå, ett 
faktum som har viktiga implikationer för framtida kampanjer (Perloff, 
1991:643). I Sverige har ingen motsvarande studie gjorts bland 
riskgrupper som sprutnarkomaner, homosexuella och prostituerade. 

För att sammanfatta kan vi säga att de gamla riktlinjerna om en
kelhet och rättframhet från 20-talet om hur hälsoupplysningsfilmer 
bör göras gäller i stor utsträckning ännu idag (Lashley & Watson, 
1921). Reklamannonser har frångått denna gamla princip. I stället är 
dessa annonser ofta trendiga och förföriskt säljande. Reklamen bryter 
också mot principen om nödvändigheten av att utgå från människors 
egna kunskaper och erfarenheter (Findahl, 1989). Ett seriöst 
hälsobudskap bör inte ha en alltför glamorös utformning. Då råder 
nämligen ingen överensstämmelse mellan budskapet och dess för
packning, vilket enligt min mening kan leda till minskad trovärdighet. 
Jag ska därmed övergå till att analysera form och innehåll i delar av 
de svenska kampanjmaterialen. 



5. 
Text- och bildanalys 

Ianalysen av tre utvalda broschyrer och fyra affischer, som på olika 
sätt varnar för hiv- och aidsproblemet, redogör jag först för 
budskapet, därefter utformningen, argumenteringen och retoriken. 

Texterna i broschyrerna analyseras med hjälp av den retoriska 
begreppsapparaten (se t ex Johannesson, 1990). Jag undersöker också 
tilltalet i broschyrtexterna, dvs om texterna talar direkt till 
ungdomarna med personliga pronomen som "du" och "ni" eller om 
tilltalet är mer indirekt, t ex med användning av det mer opersonliga 
pronomenet "man" eller avsaknad av personligt pronomen och att 
texten är skriven i passiv form. Med den analysen kan jag göra en viss 
bedömning av stilnivån i texterna. 

I analysen av affischerna beskrivs bilderna på den denotativa 
nivån, tecknens uppenbara förnuftiga betydelse, därefter tolkas de 
utifrån de konnotationer som kan uppstå hos en mottagare (för en 
utförligare beskrivning av den semiotiska metoden se t ex Fiske, 
1990; Nordström, 1986). Analysen av affischerna görs i stor 
utsträckning på den konnotativa nivån, dvs associationer och 
bibetydelser samt eventuella myter och metaforer. Utifrån dessa båda 
nivåer söker jag svar på frågan vilken den gynnade tolkningen, dvs 
sändarens avsikt, kan vara, och hur läsaren kan tänkas tolka 
budskapet i mötet med text och bild (Fiske, 1990). Slutligen redovisar 
jag ungdomarnas egna omdömen om varje broschyr och affisch, 
hämtat ur intervjumaterialet (jfr avsnitt 2.1.3). 
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5.1 Faktabroschyr 

Broschyren "Fakta om HIV och hur du skyddar dig" gavs ut av 
Socialstyrelsen 1990. Den är 23 sidor lång och försedd med en för
teckning av innehållets sju rubriker på baksidan. Broschyren är utfor
mad enbart med text utan någon form av illustrationer. Färgtrycket 
består av svart text mot ljusblå och grön bakgrund, med en gul rand 
som avskiljer texten från en grå bottenfärg. I analysen begränsar jag 
mig till de båda första avsnitten, 11 sidor: "HIV idag - några fakta" 
och "Kärlekslivets risker". De övriga rubrikerna i broschyren är 
"Testning", "Vad säger lagen om HIV-infektion?", "HIV-infektion 
och behandling", "Att leva med HIV" och "Kontakt". 

ät it .^.J§L .«mutati, jgmak. ratera om 
LJ|\/ 
B M W  

OCH HUR DU SKYDDAR DIG 
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Den ingress som inleder broschyrtexten utgår från att kunskapsni
vån om hivsmitta bland såväl vuxna som ungdomar är hög: 

De allra flesta vuxna och ungdomar i Sverige vet hur HIV överförs 
och hur man kan skydda sig. Ändå upptäcks nästan varje dag en ny 
person som smittats med HIV. De smittade blir alltså fler och fler, 
även om epidemin inte sprider sig lika snabbt i Sverige som på 
många andra håll i världen. 

Budskapet i broschyren presenteras här i komprimerad form. Trots 
kunskaper om hur hivsmitta överförs breder "epidemin" ut sig, men 
Sverige tillhör ändå de minst drabbade länderna. Argumenteringen 
bygger på faktabaserat underlag. En hotfull ton smyger sig in i texten 
genom att påtala att "nästan varje dag smittas någon". Den underför
stådda meningen läser jag in som att denna "någon" skulle kunna vara 
mottagaren själv. Då framstår argumenteringen som en form av 
skrämselpropaganda. 

Tilltalet i faktabroschyren är i huvudsak opersonligt med 
pronominet "man" i allmänt bruk. Undantag utgör den del av texten 
som handlar om testning. Där övergår språket till att bli mer direkt 
riktat till läsaren med du-tilltal. "Om du tror att du kan ha blivit 
hivsmittad, så bör du Stiltonen framstår överlag som neutral för 
läsaren. Den bryts dock i ett par avsnitt som skapar ett mer personligt 
intryck, med ett mer direkt tilltal till läsaren. Textens budskap är mer 
påträngande och uppfordrande, tom hotfullt i dessa avsnitt, t ex: 

Om du är uppgiven som kontakt till en smittad person och inte 
kommer och testar dig frivilligt, så kan smittskyddsnämnden 
bestämma att du ska hämtas med polishjälp. 

I övrigt är broschyrtexten i sin helhet präglad av en saklig och neutral 
stilnivå med klara fakta presenterade i huvudsak i korta påståendeme
ningar. 

5.1.1 HIV idag - några fakta 

Broschyrens första avsnitt om "HIV idag - några fakta" inleds med en 
medicinsk definition av HIV, humant immunbristvirus. Det förklaras 
som ett virus som angriper vita blodkroppar och som bryter ner män
niskans försvar mot infektioner och sjukdomar. Här får läsaren också 
veta att man talar om sjukdomen aids när immunförsvaret har blivit 
tillräckligt svagt och kroppen har börjat angripas av livshotande 
infektioner. Texten kan beskrivas som informationstät, dvs ny 
information presenteras relativt tätt inom varje textstycke. Den 
framstår också som komplicerad p g a svåra medicinska beteckningar, 
ord som t ex "immunbristvirus" och "immunförsvar". Textbindningen 
fungerar väl, dvs innehållet går att följa och sammanhangen 
förstärks med utsatta relationsord. 
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Nästa avsnitt klargör i punktform smittvägarna. Det slås fast att 
eftersom det endast finns tre smittvägar kan vi skydda oss effektivt. 
Den sexuella smittan är vanligast. I samband med blodtransfusioner 
har ingen blivit smittad i Sverige sedan 1985, sägs det. Däremot har 
många narkotikamissbrukare smittats när de har lånat sprutor av 
varandra. Texten består av raka påståenden om basfakta utan tecken 
på någon osäkerhet i bedömningen. Det påstås emellertid inte att det 
är omöjligt att bli smittad via blodtransfusion i Sverige, utan det 
framhålls i en bisats utformad som en underliggande premiss om att 
"allt blod som används i sjukvården testas". En misstänksam läsare 
behöver inte känna sig helt övertygad av detta. I det här textavsnittet 
nämns inte alls den riskgrupp som utgörs av homosexuella, endast 
narkotikamissbrukare. Däremot poängteras det att "de allra flesta som 
har blivit smittade med HIV har blivit det vid samlag". 

Därefter följer ett avsnitt som beskriver "läget i världen och i 
Sverige" med en uppräkning av antalet smittade i olika världsdelar. 
Antalet hivsmittade uppges i broschyren vara 10 miljoner. De svårast 
drabbade områdena anges vara vissa av USA:s storstäder och ett antal 
afrikanska stater. Det nämns också att "epidemin" sprider sig mycket 
snabbt i delar av Sydamerika och Asien. Denna uppräkning av antalet 
smittade ger förmodligen ett vederhäftigt intryck på läsaren. Texten 
bygger på teoretiska argument, dvs sådana som kan sägas vara sanna 
eller falska, och därför förefaller den saklig och oemotsäglig. 
Siffrorna kan läsas som ett inslag i en mycket hotfull framtidsvision i 
främmande världsdelar. De kan också tolkas som alltför avlägsna och 
riskerar därför att inte beröra ungdomar i Sverige. 

Större delen av texten behandlar emellertid läget i Europa, 
framför allt i Sverige. De mest drabbade länderna räknas upp, 
däribland inte Sverige. Här sägs det att i nordvästra Europa drabbades 
först homosexuella män och så småningom narkotikamissbrukare. 
Det kan av en uppmärksam läsare uppfattas som en motsägelse till 
föregående textstycke, där de homosexuella inte nämndes som 
riskgrupp. Även i detta textavsnitt poängteras att det blir "allt 
vanligare att HIV överförs vid samlag mellan man och kvinna". I 
Sverige upptäcktes det första fallet av aids 1982 och i början av 1990 
hade 380 personer fått diagnosen aids. Det nämns också att hälften av 
dessa nu har dött. 

Detta avsnitt kan tänkas beröra läsaren, eftersom det redogör för 
antalet smittade runt omkring oss. Samtidigt är siffran som uppges för 
Sverige mycket låg, eftersom det är antalet personer insjuknade i aids 
som anges. Sedan beräkningarna gjordes inför den här broschyren 
1990 har emellertid flera nya siffror kommit, som visar att antalet 
smittade i Sverige inte har stigit så drastiskt som experterna väntade 
sig. Texten är mycket innehållsrik, många nya fakta presenteras i en 
komprimerad form. Som exempel kan nämnas att tio olika sifferupp
gifter ges fördelade på ca 250 ord. Jag betraktar texten som mycket 
informationstät och komplicerad. För en läsare, särskilt en ungdom 



Text- och bildanalys 29 

med mindre läsvana, kan det framstå som en helt omöjlig uppgift att 
ta till sig och förstå innebörden i en sådan informationstät 
framställning. 

5.1.2 Kärlekslivets risker 

Texten under denna rubrik inleds med att förklara var hivviruset 
finns: i blod, sädesvätska eller slidvätska hos den som är smittad. För 
att bli smittad krävs det att viruset tränger in i blodomloppet. Så 
fortsätter beskrivningen av hur detta kan ske genom olika typer av 
samlag, av vilka tre nämns: analt, vaginalt och oralt. Texten övergår 
till att behandla frågan om hur stor risken är att bli smittad. Stycket 
avslutas med konstaterandet att det finns ett sätt att skydda sig, och 
det är att använda kondom och låta den sitta på under hela samlaget. 

Stiltonen i detta avsnitt påminner om läroboksspråk. Hela 
sjukdomsförloppet förklaras genom presentation av fakta. 
Textbindningen är inte lika utvecklad i detta stycke, snarare staplas 
många nya faktauppgifter på varandra utan att sambanden förstärks. 
Det liknar det sätt på vilket komprimerad ny information ges i 
läroböcker för grundskolan eller gymnasiet. Om läsaren inte visste att 
det handlar om risken att drabbas av en dödlig virussjukdom skulle 
texten lika gärna ha kunnat handla om vilken teknisk företeelse som 
helst. 

Ett särskilt avsnitt behandlar den ofta ställda frågan om kyssar 
smittar. Att smittas via kyssar sägs vara "nästan omöjligt", ett uttryck 
som låter som en paradox och därför lätt kan väcka läsarens misstänk
samhet. Samtidigt påpekar texten att hiv har påträffats i saliv och att 
om det finns sår och blödningar i munnen "så kan kanske djupa 
kyssar innebära en smittrisk". Denna motsägelse kan väcka 
osäkerhetskänslor och tvivel hos läsaren, eftersom det i texten redan 
på första sidan i broschyren klart anges att det finns tre smittvägar: 
vid samlag, via blod och vid graviditet och att dessa är de enda. De 
som har hört eller läst i massmedierna om frågan huruvida kyssar 
smittar eller inte kan således börja ifrågasätta trovärdigheten i 
broschyrtexten redan i det inledande avsnittet. Detta kan tänkas 
spegla en form av viss osäkerhet, som råder även bland experter om 
smittvägarna. Enligt min mening vore det bättre att låta denna 
osäkerhet i bedömningen klart framgå av texten och inte presentera 
det som en ny överraskande uppgift i ett avsnitt några sidor framåt i 
broschyren. Sådant kan bidra till att skapa onödig oro hos .läsare. 

I följande avsnitt ställs den svåra frågan på sin spets. Om nu de 
flesta vet hur hiv överförs och hur man kan skydda sig - varför använ
der då inte människor sina kunskaper och skyddar sig? Svaret ges di
rekt: "ja, för det första är inte HIV-epidemin särskilt utbredd". Risken 
verkar vara så förfärligt liten, sägs det. Men samtidigt målas en 
hotbild upp: "HIV kan komma att spridas mycket snabbt om inte /.../ 
människor skyddar sig". I argumentationen dras paralleller till andra 
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sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia, kondylom eller herpes, 
som är farliga även om de inte är livshotande. Var tredje person 
mellan 17 och 26 år blir smittad med någon av dessa tre sjukdomar, 
enligt broschyren. 

Slutsatsen för läsaren kan tänkas bli att ett stort antal människor 
tar risker som kan innebära att de blir smittade med hiv. Mot 
bakgrund av de fakta som har presenterats i broschyren kan denna 
argumentering verka både hållbar och relevant. Men den parallell, 
som både implicit och explicit görs i texten, dvs att risken för att bli 
utsatt för hivsmitta kopplas samman med risken att smittas av andra 
könssjukdomar, är inte underbyggd. Frågan är om den kopplingen är 
berättigad, och den kan enligt min mening leda till onödig oro hos 
läsarna. I ena fallet är det tal om en smitta av hiv, som ganska säkert 
innebär tidig sjukdom och död, medan de övriga könssjukdomar som 
nämns är fullt möjliga att bota och inte behöver innebära några 
följdverkningar. I en amerikansk undersökning, en retorisk analys av 
tevereklam, är en av författarnas slutsatser att risken med 
annonskampanjer är att de skapar en fruktan hos sin publik, därför att 
de inte lyckas förse sin publik med kunskaper om vilka medel den har 
för att handskas med sin rädsla (Bush & Boller, 1991:35). 

Två sidor i faktabroschyren ägnas åt vad rubriken kallar 
"Kondomer och fantasier". Här redovisas vad "många säger". Vilka 
dessa många är och vems fantasier det handlar om framgår inte av 
broschyrtexten. Varje utsaga som "många säger" är skriven med 
kursiv text och inleder nya stycken. Några exempel: 

* Många säger att det är pinsamt eller besvärligt att använda 
kondom. 

* Andra säger att kondomen är avtändande. 
* Att vilja använda kondom kan innebära att väcka misstankar! 
* Kondom får samlaget att kännas smutsigt och syndigt! 

Detta retoriska grepp att använda sig av direkta citat som åskådliga 
exempel kan vara ett sätt att ge konkretion åt den faktaspäckade 
texten. Det kan också jämföras med retorikens 'consultatio1, 
egentligen överläggning. Begreppet avser en särskild debattform där 
deltagarna ställer upp olika argument 'pro' eller 'contra' i en viss sak, i 
detta fall kondomanvändning, där motargumenten redovisas först och 
därefter förargumenten. 

I det beskrivna stycket bryts sammanhanget i texten och en 
överraskande konkretion förs in. Plötsligt övergår den normativa 
beskrivande och samtidigt lite förnumstiga stiltonen i den tidigare 
broschyrtexten till vardagliga repliker, uttalade av visserligen okända 
men ändå "många" människor. Stilen övergår därmed till en mycket 
mer vardaglig ton. 

I det avslutande textstycket framhålls att kondom är ett bra 
preventivmedel men att den inte har använts så mycket sedan p-
pillren kom. Det är vanligt inom retoriken att bemöta några av 
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motståndarens argument för att stärka sin egen trovärdighet, s k 
'refutatio'. Bland ett av dessa uttalanden om kondomer och fantasier 
sägs det att "Kondomer går sönder!" Textförfattaren går också med på 
detta tvivel, s k 'dubitatio', enligt retoriken, talaren låtsas tveka, tvivla 
eller vackla inför en viss åsikt, och nämner att: 

det är sant att en kondom kan skadas av t ex vassa naglar. Vill man 
vara alldeles säker på att inte bli smittad, så ska man avstå från sam
lag helt och hållet. Men att ha samlag utan kondom för att 
kondomen kan gå sönder om man hanterar den slarvigt det är som 
att springa rakt mot rött ljus i högtrafik, bara för att det har hänt att 
människor som gått mot grönt har blivit påkörda. 

Denna liknelse kan framstå som övertygande. Metaforer och liknelser 
är emellertid inte vanligen förekommande i den här broschyrtexten. 
Sådana retoriska grepp anses ofta innebära stark påverkanskraft. 

Därefter följer två frågor, s k 'interrogatio', den figur som enligt 
retoriken består av en fråga riktad till mottagarna utan att förvänta sig 
ett svar: 

Kanske är det känslomässigt enklare att använda kondom, när man 
behöver den som skydd mot graviditet? Bör kvinnor sluta med p-
piller för att lättare kunna kräva att männen använder kondom? 

Här ifrågasätts, 'dubitatio', eller överläggs, 'consultatio', p-pillret som 
skydd, även om det bara antyds. P-pillret lyfts ut som en del, 'pars pro 
toto', dvs delen som får representera helheten, enligt retorikens konst. 
Den felande länken i sammanhanget blir användande av p-piller i 
stället för kondom. De utsagor om kondomer och fantasier som 
redovisas tidigare tas som intäkt för att det "känslomässigt" finns 
hinder för användandet av kondomer. Kondomen skulle användas om 
det var så att den behövdes för att förhindra att kvinnan blir gravid. 
Den andra frågan i citatet lägger över ansvaret på kvinnorna att avstå 
från att äta p-piller för att förmå männen att använda kondom. 

Argumenteringen för kondom är här så svag att den tom 
formuleras i frågeform. Den har sin grund i s k ateoretiska argument. 
Dessa argument kan varken sägas vara sanna eller falska. De baseras 
på värderingar och känslomässiga fantasier. Frågeformen är ett 
vanligt retoriskt grepp för att få läsarna att själva reflektera, här över 
vilket skyddsmedel de bör använda. Det verkar dock gälla främst 
kvinnorna, medan männen görs delvis ansvarslösa. 

Här några av de kommentarer som ungdomarna, fällde om 
faktabroschyren : 
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Broschyrer är det inte så många som orkar läsa. Dom 
kanske tvärtittar på framsidan (kille, tele-teknisk linje). 

Broschyrerna tycker jag är jättebra. Om var man ska testa 
sig t ex. Å om kyssar smittar, det vet dom inte 
(tjej, konsumtionslinjen). 

En del läser den väl. Om man får den i handen kanske man 
läser den. Om det inte finns nåt annat att läsa kanske 
man läser den, om man sitter på nåt ställe, hos 
tandläkaren eller nåt sånt (tjej, konsumtionslinjen). 

5.2 Resebroschyr 

Resebroschyrens framsida täcks av bilder av kondompaket i form av 
en palm med gul stam och gröna grenar. Texten lyder: Trevlig resa. 
När man viker ut uppslaget avbildas kondompaketen i form av en gul 
sol som inledning till texten, samt gröna fåglar och blått hav. 
Symbolerna förknippas med resa och avkoppling. 

Trevlig resa. 
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Texten är uppdelad på tre fiktiva historier i kortnovellens form: 
"Till minnet av Za-Za", "Första gången" och "God morgon". Alla tre 
är signerade, förmodligen för att skapa autencitet åt texten. Den 
bakomliggande tanken med dessa historier baseras på den retoriska 
principen om exemplets makt, dvs att det åskådliga och konkreta 
övertygar bäst. I detta sammanhang behandlar jag en av berättelserna 
om Hugo, sjutton år, som vi får följa på resa till Benidorm: 

Han har ett Problem. Han är världens äldsta oskuld. Åtminstone 
bland dom som räknas. 

Hugo har inte pratat med någon om sitt "Problem", han är ganska bra 
på att "hålla masken". Men snart är problemet ett minne blott, för då 
är tåget framme i Benidorm, tänker Hugo. 

Men Hugo kan inte låta bli att fundera på hur man får ligga med 
brudarna. Så här avslutas berättelsen: 

Liksom om man inte förstår vad de säger. Och de inte fattar engel
ska. "För helvete grabben, kroppsspråket är internationellt" hade de 
äldre garvat när Hugo, så världsvant han kunnat, frågat hur de burit 
sig åt... men hur fan säger man kådis? Det är väl tillräckligt pinsamt 
utan att man ska behöva sitta och låtsas dra i nå't slags luftgummi 
innan man sätter igång. VM i luftkådis, liksom, välkomna. Nåja, det 
ordnar sig. Bara han blir av med problemet. Tänker Hugo. 

Berättelsens form präglas av ett typiskt reklamspråk (se t ex 
Vestergaard & Schröder, 1985). Korta meningar, meningsfragment 
och ofullständiga meningar dominerar texten. Många repliker återges 
i direkt tal. Huvudpersonen tänker högt i texten, dvs vi får läsa delar 
av texten som en inre monolog. Textstyckena är mycket korta. 
Stiltonen kan närmast beskrivas som talspråklig, influerad av 
reklamens kortfattade, klatschiga uttryckssätt. "Berättelsen om 
Hugo", "Första gången", är bitvis skriven i en form av ungdomsspråk 
med svordomar och slanguttryck, retorikens 'barbarism', att skriva 
och använda ord på ett sätt som strider mot grammatikens, 
konventionens eller smakens lagar: 

Fan, missa inte Benidorm, grabbar. Ett djävla drag där. Stannade i 
en vecka. Vi va' helt slut när vi drog. Villiga brudar överallt. Från 
alla möjliga länder. Och spriten är billig som fan. 

Argumentationen för att använda kondom, som är det underliggande 
budskapet, återfinns dold i texten. Det kan tänkas att en läsare blir 
alltför upptagen av det suggestiva i temat och innehållet i berättelsen, 
så att budskapet kan gå förlorat. Det krävs en hel del av en läsare för 
att ta till sig det bakomliggande budskapet i berättelsen. Formen är 
fragmentarisk och ger ett splittrat intryck. Textbindning saknas i stor 
utsträckning. 
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Kortnovellens retoriska styrka ligger i det autentiska, närheten till 
den person som glimtar fram för läsaren. Avsikten, som jag uppfattar 
den, är att fantasin ska skena iväg hos läsaren. Var och en ska ha möj
lighet att sätta in sig själv i motsvarande roll, som personen i berättel
sen befinner sig i. Det skulle också kunna förklara valet av berättar
teknik, med ett slut som är öppet för egna tolkningar och med fiktiva 
personer som är delvis anonyma. Men om texten ska fungera som 
sändaren har tänkt sig, dvs den gynnade tolkningen, att se den som en 
varning utfärdad för att få läsaren att använda kondom vid utlandsse
mestrar, så krävs det att läsaren verkligen tänker efter för att förstå 
denna intention. 

Inte skulle jag läsa den här på tåget precis. På tåget 
har man säkert annat för sig. Då är man så spänd just på 
resan, eller uppspelt kanske det heter (kille, restauranglinjen). 

När vi var å tågluff a fick vi en sån där, men vi lästeden aldrig. Det 
står väl det man vet ungefär (kille, industriteknisk linje). 

Resebroschyrerna tycker jag faktiskt är ganska bra 
(tjej, konsumtionslinjen). 

5.3 Kondombroschyr 

Kondombroschyren är i serieform och skriven på engelska. 
Teckningarna är pastellfärgade och texten bara ett par rader på varje 
sida. 
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Här har textmakarna bemödat sig om att få fram budskapet att "some 
of the fun is to put it on!" Att texten är skriven på engelska torde ha 
samband med att engelska språket åtnjuter hög prestige, särskilt bland 
ungdomar. Tonen i broschyren är humoristisk. De tecknade bilderna 
bidrar starkt till det glada och lustfyllda intryck som broschyren vill 
förmedla till läsaren. Stilnivån är mycket ledig, talspråklig med direkt 
tilltal gentemot läsaren. Sista sidan innehåller en text på svenska: 

Kondom är ett bra preventivmedel. Den skyddar mot HIV/AIDS, 
andra könssjukdomar och också oönskad graviditet... Vill du ha mer 
information... 

Hiv/aids nämns först, därefter kommer skyddet mot andra könssjuk
domar och oönskad graviditet. Texten i broschyren har en tjej som 
huvudperson, en tjej som kräver kondom av sin partner: "if you don't 
have any, you don't have me ... use condoms!" 
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I texten uppmanas föräldrar att lägga kondomer i dotterns handväska. 
Textförfattaren använder det retoriska greppet att röra vid 
mottagarens känslor: "You love your daughter? ... put some condoms 
in her bag ..." På en annan sida upptäcker läsaren ett monster färdigt 



36 Hiv- och aidskampanjer 

att sluka ett par, som har sin kondom liggande bredvid sig: "what are 
you more afraid of? use condoms!" Även här utgör anspelningarna 
exempel på retorikens "movere", konsten att röra vid mottagarens 
känslor, i det här fallet att skrämma och hota. Den näst sista bilden i 
broschyren visar en duschande kille, endast iförd kondom, med den 
skrattretande texten: "You don't have to have them on all the time only 
w h e n  y o u  a r e  h a v i n g  s e x . . .  b u t  t h e n  y o u  h a v e  t o ! "  D e n n a  l i t o t e s ,  d v s  
underdrift, visar att här handlar det om att roa, retorikens 'delectare', 
behaga och väcka sympati. 

På baksidan syns två killar, vad man kan anta ett homosexuellt 
par, med en kondom i händerna mellan sig, och ett rött hjärta som 
kärlekssymbol ovanför paret. Texten lyder: 

it's not romantic? make it become romantic! use condoms! Have 
fun! 

Ungdomarnas kommentarer till broschyren i serieformat var mycket 
positiva, samtidigt som en del också förde fram en skeptisk 
inställning till formen: 

Man läser den men det är som om man läser vilken serietidning som 
helst som är kul. Man skrattar bara å tycker det är kul 
(tjej, restauranglinjen). 

Hellre serieformen, men den andra om fakta ger säkert mer. Om 
man får dom att läsa den, är dom bättre. Dom andra lockar mer till 
läsning (kille, teleteknisk linje). 

Man tycker att det är roligt, man skrattar ju. Men för den skull får 
det inte en att göra nåt. Det är bara som en serie 
(kille, restauranglinjen). 

Av de tre broschyrer som jag beskrivit är den i serieformat och med 
engelsk text populärast. Samtidigt inser flera av gymnasisterna att 
faktabroschyren är bättre, ger mer information och kunskap, och att 
de därför borde läsa den. Men många anger att de inte orkar. 
Resebroschyren har de också en kluven inställning till. De kan inte 
tänka sig att förstöra resandet med att läsa broschyren på vägen, men 
samtidigt är många intresserade av att få veta hur smittspridningen ser 
ut i det land som de är på väg till. 

Av ungdomarnas kommentarer framträder vissa genusskillnader. 
Killarna är ännu mindre benägna att läsa text i en broschyr än tjejerna 
(se t ex omdömena om faktabroschyren s 26 och resebroschyren 
s 32). Serieformen tilltalar dock både tjejer och killar. De är också 
samstämmiga i sina uttalanden om att själva formen leder visserligen 
till att man läser broschyren och skrattar åt skämten, men sedan 
rycker man på axlarna åt den. 
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5.4 Affischanalyser 

I analyserna av fyra affischer kommerjag att följa en semiotisk metod 
(jfr kap 3) med en kort beskrivning av affischens utformning på den 
denotativa nivån. Därefter beskrivs den konnotativa nivån, bibetydel
ser, associationer och tolkningar, som uppstår hos mig som läsare. 
Textens funktion berörs och eventuella myter, metaforer eller meto-
nymer analyseras. För att upptäcka vilka tecken som är signifikanta, 
prövar jag att göra ett s k kommutationstest, dvs ett utbytesprov, för 
att utröna om betydelsen ändras, om man skulle byta ut en viss enhet i 
ett syntagm. Analysen utmynnar i en gynnad tolkning, som styr 
läsaren mot en betydelse av bilden som ligger inom de traditionella 
värderingarna och därför passar in i den rådande samhällsideologin 
(Fiske, 1990). 

5.4.1 Den äkta berusningen finns inom dig 

Bilden på nästa sida visar ett par som förmodligen dansar, där 
kvinnan befinner sig i en bakåtböjd ställning. Hon är klädd i svart 
behå, prickig kort kjol och höga klackar. Av ansiktet syns inte 
mycket, men ett långt örhänge hänger i ena örat. Mannen är 
svartklädd och hans ansikte skymtar i form av konturer. Hans händer 
håller i kvinnans. En klocka blänker på vänster handled. Vidare ser vi 
en svartklädd vänster hand och en höger hand som är ljusare till 
färgen. En mycket mörk bakgrund breder ut sig över bilden. 

Texten "den äkta berusningen finns inom dig" är undertecknad av 
Aids-delegationen, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplys
ning, Ungdomens Nykterhetsförbund samt Soldater mot droger. Det 
är oklart om en sådan mångtydig text kan tänkas förankra den här 
bilden och på så sätt vägleda läsaren i sin tolkning. Den korta 
textremsan begär att mottagaren själv reflekterar över budskapets 
innebörd och gör sina egna tolkningar. 

Mina konnotationer går till en situation i utlandet, eldig musik, 
avancerad dans och en svartmuskig, förförisk kavaljer. Kvinnan är 
försatt i en utsatt position, där hon blottar strupen och kan på så sätt 
uppfattas som mycket sårbar. Kvinnan kan ses som en metonym för 
semesterresenären som åkt utomlands och träffar en infödd förförare. 
Hon är lättklädd, sexigt framställd med vackra ben och bar mage. 
Mannen framstår för mig som lite hotfull, med ring i ena örat, en 
svart handske på vänster hand och i övrigt dold i den svarta 
bakgrunden. 

De båda personerna mot den mörka bakgrunden utan 
ansiktsuttryck förblir anonyma och därför möjliga att identifiera sig 
med. Myten om semesterflörten aktualiseras. Vi ser en traditionell 
bild av mannen som våldsam, en "macho-typ", en "betvingare". 
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Situationen på bilden inbjuder till konnotationer som ligger på 
gränsen till våld, tom våldtäkt. Kvinnans delaktighet tyder ändå på 
någon form av ömsesidighet, eftersom båda parens händer är 
inflätade i varandra, även om mannens ena handskbeklädda hand 
antyder att de inte är jämställda. Mannen har en tydlig kontroll över 
kvinnan genom deras kroppsställningar. Om vi prövar att göra ett 
kommutationstest, genom att låta mannen och kvinnan byta plats med 
varandra, ser vi hur tydligt bildkompositionen bygger på ett 
traditionellt könsrollstänkande, som passar väl in i den rådande 
ideologin. 
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Texten pekar mer mot ett antidrogtänkande än en pro-kondompå-
verkan: Sex är berusande i sig. Det finns inget i texten eller bilden 
som direkt säger att kondom skulle förbättra situàtionen för 
personerna på bilden. Många av de intervjuade ungdomarna hade 
också svårt att förstå vad den här affischen ville säga dem: 

Vad menar dom med det här? Att man inte ska supa sig 
full, att det blir ett bättre liv om man är nykter 
kanske (kille, industriteknisk linje). 

Det här handlar om droger. Det rör inte alls aids. Man behöver inte 
droger (kille, teleteknisk linje). 

Det såg härligt ut. Krogen å ragga å sen hem till sängen. Det var 
inte så jävla bra text, tycker jag. Man förstår inte vad den betyder. 
Det har jag ingen aning om. Det ska vara enkelt. Man kan ju tänka 
fel, om man inte får nåt svar på vad bilden visar. Det här är som typ 
UNF (kille, industriteknisk linje). 

Dom här affischerna säger inte så mycket. Den här är som positiv 
ändå. Ja, den här med berusningen. Texten hör ju inte till aids (tjej, 
konsumtionslinjen). 

Den där var ganska rå och skrämmande. Man tänker inte på aids 
det första man gör. Man tänker på alkohol. Den drar kanske 
blickarna till sig (tjej, konsumtionslinjen). 

5.4.2 Simma lugnt 

Affischen visar sex figurer formade av kondompaket i olika färger 
och av skilda fabrikat. Texten "Simma lugnt" vägleder mig som 
läsare att tyda figurernas form som spermier, som simmar åt samma 
håll. Längst ner står Aids-delegationens logotyp och texten "Kondom 
skyddar mot HIV/AIDS". Detta försäkrar mig om att jag har "läst av" 
affischen rätt. I det avseendet har texten funktionen att förankra 
bilden. "Simma lugnt", ett ordstäv, uppfattar jag som att det gäller att 
ta det säkra före det osäkra i dessa tider, dvs att skydda sig. Jag 
känner igen uttrycket från barnteveserien "Fablernas värld" där Pentti 
Warg upprepade "simma lugnt" i varje program. 
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Simma lugnt. 

KONDOM SKY0OA« «Of HfV/AIÖS. 

På den konnotativa nivån ser jag några spermier som jagar mot 
samma mål, dvs ett ägg i en livmoder. Men det är omöjligt för dessa 
spermier att befrukta ett ägg, eftersom de är påklädda. Skyddet är 
kondomförpackningen, ett signifikant tecken i den här kontexten. Om 
jag skulle byta ut dessa kondompaket mot bilder av "riktiga" spermier 
skulle inte budskapet gå fram lika klart. Den gynnade tolkningen med 
att se kondom som ett skydd mot hiv/aids skulle förlora sin kraft i en 
sådan bild, som i stället skulle likna de bilder av befruktning, som är 
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vanliga i t ex läroböcker i biologi. Affischen får inte mig att associera 
till hiv och aids utan snarare till skydd mot graviditet. 

Denna affisch ingår i en serie likartade, där figurerna med kon-
dompaket bildar Eiffeltornet m fl. De förknippas med resande och 
den ökade smittorisk som det innebär. Flera ungdomar kände också 
igen denna affisch: 

Ja, dom där har jag sett. Det är ju kondomer. Dom där säger mer. 
Därför där ser du direkt vad dom går ut på. Av dom här blir man 
mer påverkad än av dom tidigare (kille, industriteknisk linje). 

Den där tänker man inte så mycket på utan det är mer en 
kondomreklam. Det har inte med HIV att göra utan det är mer 
reklam för en produkt (kille, teleteknisk linje). 

Kondomreklamen är frän. Lite grand intryck tar man nog, fast man 
inte tänker på det (tjej, konsumtionslinjen). 

Såna här affischer, kondomaffischer med Eiffeltornet, har man ju 
sett. Ingen verkan direkt. Man tänker, åhh vad läckert det där såg 
ut! Men inte får dom en att använda kondom. Man tänker väl på det 
men tanken leder inte fram til l  handling precis (tjej,  
restauranglinjen). 

5.4.3 Okänt vatten 

Denna bild är ursprungligen en målning, "De kärlekstörstande", tem
pera på duk, målad av Lars Rading, född 1954. Bilden föreställer 
vatten och två flytande nakna kroppar som böljar fram. Kropparna är 
inte tydligt formade med alla kroppsdelar utan mer stiliserade. Det blå 
vattnet innehåller ljusa strimmor, som kan uppfattas som blänk från 
en osynlig sol. Konstverkets namn, som är utsatt under bilden, "De 
kärlekstörstande" medför att betraktaren läser affischen som ett 
kärlekspar som böljar fram i vattnet. Den övriga texten, som har till 
uppgift att förankra bilden, lyder: Okänt vatten. Kondom! 

Denna bild konnoterar kärlek, hav och sensualism. Ett vackert 
konstverk som ger mig behagliga associationer. Men ett varningsord i 
texten gör att jag avviker från det idylliska tänkandet. Kärlek kan 
också innebära fara. Att dyka och simma på okänt vatten bör, om du 
är en kärlekstörstande individ, innebära att du tänker på kondom! 
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Del av "De karlcksiönrtandc". målad »v l ärs Rallini! (Ma 1W> Tempera pi duk 13»*2J5 cm 

Okänt vatten. Kondom! 
ÄS 

Figurerna är så stiliserade att formen i sig kan få en att tänka på 
spermiens utseende, som simmar omkring i ett okänt vatten. Havet 
kan ses som en symbol för livmodern. Denna bild och text lämnar 
betraktaren åt sitt öde: du får tänka nästan vad du vill, om du bara 
kommer ihåg att använda kondom! 

Några reaktioner bland de intervjuade: 

Om dom skulle ha den där på ett konstgalleri skulle den kanske 
funka, men på en skola skulle den då aldrig funka. Folk tänker nog 
mer på konst än dom tänker på kondom 
(kille, industriteknisk linje). 

Vacker. Men vad är det där? Jag skulle inte ens titta på den. Den 
ser ut som en vanlig målning, tavla typ (kille, teleteknisk linje). 
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Om man läser den, förstår man, vad den handlar om. Men om man 
inte läser texten, då förstår man ingenting. Då kanske man tror, att 
det är en konstutställning, det handlar om. Affischerna borde 
kanske inte vara så djupa, utan mer direkta 
(tjej, konsumtionslinjen). 

Den där drar ju direkt uppmärksamheten till sig. Man ska inte ha 
sex med okänt folk. Det är samma sak som att dyka i okänt" vatten, 
man vet inte vad som finns där under (tjej, restauranglinjen). 

Som vi ser av gymnasisternas uttalanden har de svårt att tolka budska
pet i denna affisch. För mig som vuxen betraktare är det däremot lätt 
att se symboliken och den gynnade tolkningen i affischen. Detta 
exempel åskådliggör det dilemma som kan uppstå när vuxna 
kampanjmakare väljer ett formspråk utifrån egna värdenormer och 
rådande estetik. Ungdomar känner inte igen sig i dessa uttryckssätt. 
Dilemmat består i att kampanjmakare har ambitionen att påverka 
unga människor samtidigt som ungdomskulturens normer och 
värderingar i hög grad är okända för dem som utformar 
kampanjmaterial. För oss vuxna är den rådande ungdomskulturen 
med andra symbolspråk en främmande värld. Om ungdomar själva 
fick möjlighet att utforma affischer med varningar för hivsmitta 
skulle de med all säkerhet se helt annorlunda ut och lättare kunna 
tolkas av de unga. 

5.4.4 En godnattsaga 

Följande text står på affischen direkt under en bild av en groda och 
under rubriken "En godnattsaga": 
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En lång bit toapapper hade fastnat i linningen på kjolen 
Hon upptäckte det nu i baren sittande på stolen. 

Hon sneglade i spegeln framför, men ingenstans 
fann hon ögon som inte stirrade på hennes svans. 

Nu kunde samtliga i lokalen helt klart notera, 
att hon förde handen bakom ryggen för att papperet kamouflera. 

Hon tänkte att detta var ett öde värre än döden, 
då steg han fram, en räddare i nöden. 

Han sa "Är du sugen på en dans, 
jag är en av dom som gillar brudar med svans". 

Något senare var första drinken tömd, 
och svansen var för länge sedan glömd. 

Han hette Roland Segerklou, 
bosatt i Stockholm, men född i Hjo. 

Han såg mysig ut och hade snygg frisyr, 
vit skjorta, blåa jeans och en slips som verkade dyr. 

Ganska lång, kanske lite för smal, 
men mycket trevlig och väldigt verbal. 

Tiden gick och samtalet flöt, 
Roland blev Rolle och hon bara njöt. 

Han skämtade, hon skrattade så tårarna började rinna. 
Tänk att ögon så våta ändå kan brinna. 

När baren stängde hade klockan blivit tre, 
då hade hon redan bjudit hem honom på te. 

Visst tänkte hon på aids och den nya situationen, 
men Rolle, nej det vore nog en på miljonen. 

Hon visste allt om honom så det var ingen risk, 
dessutom var hon oxe och han var en fisk. 

Earl Grey i köket på 4 minuter och 17 sekunder, 
se'n låg de i sängen, han över och hon under. 

Kan du nu tänka dig henne naken mitt i natten, 
börja prata om kondom och ta upp aids-debatten? 

Nej, hon gjorde som de allra flesta, 
höll tyst för att inte spoliera det bästa. 

Säkert har du redan börjat förmoda, 
att prinsen Rolle blev hennes värsta groda. 

Hon tänkte "Det händer andra, men inte drabbas jag", 
och just på detta vis smittas någon varje dag. 

Det är detta som är sagans viktiga poäng. 
Läs den varje kväll innan du går i säng. 
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Bildens groda sedd framifrån är försedd med en guldkrona på 
huvudet. Den fungerar som en s k "eye-catcher" som drar 
uppmärksamhet till sig genom att titta uppfordrande på oss. Under 
bilden följer en rimmad historia i tvåradiga strofer om en kvinna, som 
inte är namngiven. Vi möter henne i en bar, där hon sitter med 
toapapper som en svans bakom sig. Rolle bjuder upp henne till dans, 
hon bjuder honom på te och de hamnar i sängen. 

Temat i berättelsen är prinsen som räddar den utsatta flickan, 
Askungemyten, och gör henne till prinsessa för en kväll. Det visar sig 
att prinsen i själva verket var en groda. Först i slutet av historien ser 
läsaren sambandet med bilden, myten om en prinsessa som kysser en 
groda, så att han förvandlas till prins, får här sin omvända ordning. 
Kvinnan faller för prinsen Rolle, som blev hennes värsta groda. Här 
spelar sändaren på mottagarens medkänsla eller ömkan inför kvinnans 
misstag, retorikens 'miseratio'. 

Budskapet i denna historia är mycket tydligt uttalat i slutet. 
Kvinnans tanke att "det händer andra, men inte drabbas jag", gör his
torien allmängiltig, för "just på detta vis smittas någon varje dag". 
Sensmoralen i sagan uppmanas läsaren att tänka på varje kväll. 

I denna saga kan den retoriska konsten, att använda språket som 
ett instrument anpassat efter situationen, sägas vara väl genomförd. 
Berättelsen har lästs upp i kabelteve av en känd skådespelare, Ernst-
Hugo Järegård, och en ungdomsidol, Thomas Di Leva. Versen med 
rytm och rim passar också mycket väl för högläsning. Retorikens 
'elocutio', vältalighet, ges här en språklig form som verkligen kan 
övertyga åhörarna genom sin klarhet och uttryckskraft. Flera av de 
intervjuade ungdomarna uppgav att de kände igen affischen från att 
ha hört sagan uppläst i teve (se kommentarerna på s 44). 

Historien följer grundmodellen för uppbyggnad av ett tal enligt re
toriska principer. Inledningen, 'exordium', ska väcka åhörarnas in
tresse. Samtidigt bör inledningen antyda vad talet ska handla om för 
att förbereda mottagaren för vissa tankar och känslor. I denna 
berättelses början väcks vår nyfikenhet av situationen med 
toapapperet, som bildar kvinnans svans, och hur hon ska komma ur 
denna situation. På så sätt får hon välvilja, 'captatio benevolentae', av 
läsaren, som sedan fördjupas under berättelsens gång och når sin 
kulmen i slutet. 

Så följer 'narratio' som ger bakgrunden, de yttre omständighe
terna, här i form av en klassisk barscen med en uppvaktande kavaljer, 
snyggt klädd och med ett artigt uppträdande. Kvinnan är utsatt, behö
ver hjälp, och vips står prinsen där! Inom den klassiska retoriken be
tonas att berättelsen bör vara klar och tydlig, så att åhörarna tycker sig 
få alla viktiga fakta i sin hand. Men 'narratio' bör också vara kortfat
tad, eftersom åhörarna lätt grips av leda och irritation s k 'taedium'. 
De korta stroferna uppfyller dessa krav. 

Efter att ha byggt upp välvilja och förtroende hos mottagarna styr 
berättelsen omärkligt deras tankar och känslor i en viss riktning. 
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Därefter kommer tesen, 'propositio' och själva argumentationen, 
'argumentatio'. I denna historia kan tesen formuleras som att hiv-
smitta kan drabba vem som helst. Argumentationen går ut på att det 
syns inte på prinsen om han är en groda, och det hjälper inte att bara 
tänka på aidsdebatten och kondom. 

I avslutningen, 'conclusio', görs en kort sammanfattning av teser 
och argument, 'recapitulatio', ett direkt tilltal i form av en fråga: Kan 
du tänka dig kvinnan prata om kondom mitt i natten? Läsaren dras in 
i handlingen: Nej, hon gjorde som de flesta av oss, hon sa inget för att 
inte förstöra. Här görs enligt retorikens konst en kraftfull vädjan till 
åhörarna i aidsfrågan. Berättelsen har nått sanningens ögonblick: just 
på detta sätt smittas någon varje dag. För att ytterligare inskärpa 
tesens giltighet står det i slutraderna en uppmaning att läsa denna saga 
varje kväll. 

Genusperspektivet i sagan följer ett mycket traditionellt mönster 
där mannen är boven, visserligen förklädd till kavaljer och sagans 
prins, och där kvinnan förblir ett offer. Hon framstår som så 
betydelselös att hon får vara anonym genom hela berättelsen, trots att 
hon egentligen är huvudpersonen och den drabbade. Avsikten kan 
vara att ge möjlighet åt varje kvinna som mottagare att läsa in sin 
egen situation, men i så fall kunde även mannen ha beskrivits utan 
namn. Hans roll blir snarare att visa att en helt vanlig man, en 
"Rolle", trevlig och charmant, kan bära på ett hivvirus utan att det 
märks. 

Sagan känner jag igen från teve. Man förstår inte vad den handlar om, om man 
inte läser den. Det är ändå som ett skämt liksom. Jag tror inte att om man ser 
grodan att man då tänker att den handlar om aids i alla fall. Läser kanske man 
gör. Men ser man aidsdelegationen där nere så vet man vad den handlar om. Jag 
orkar inte läsa så jävla mycket (kille, industriteknisk linje). 

En godnattsaga tyder man inte som att det hör ihop med aids. Om dom sätter dit 
nån typ som har aids i stället för grodan, så att man ser hur dom har skrumpnat 
ihop nästan, då tycker jag att man tittar mer. Likadant om man får se filmer, då 
man får följa dom under hela tiden å se hur dåliga dom blir å att.man inte kan 
göra nånting. Men sagorna var rätt bra (tjej, konsumtionslinjen). 

Den är för lång. Det skulle egentligen vara en bild som säger direkt vad det 
handlar om. Man orkar inte läsa igenom den. Hänger den på stan har man 
knappast tid att stanna upp å ställa sig å läsa den där (kille, restauranglinjen). 





6. 
Enkät- och intervjuresultat 

n enkät om kunskaper och informationsbehov kring hiv/aids har 
besvarats av 406 ungdomar, de flesta 18 år (bilaga 1). De gick 
gymnasiets sista årskurs när materialet samlades in. 

Könsfördelningen är jämn med hälften kvinnor och män. Eleverna 
kommer från flera olika gymnasielinjer, både praktiska och teoretiska 
utbildningar. Fördelningen av elever på utbildningslinjer stämmer rätt 
väl överens med gymnasieskolans utbud. 

För att få veta mer om gymnasisternas tankar och känslor inför 
hiv/aids har jag genomfört intervjuer i små grupper om 2-4 elever 
med 60 gymnasister. Den fördjupade kunskap som intervjumaterialet 
ger redovisas i samband med vissa enkätfrågor (bilaga 2). 

Vuxenstuderande bildar en kontrollgrupp med 50 elever, 25 av 
vardera kön, i åldrar från 21 till 45 år. De har besvarat samma enkät 
som ungdomarna för att bilda underlag som kan avgöra vad som 
eventuellt utmärker ungdomarnas svar. Hälften av de 
vuxenstuderande är under 30 och den andra hälften över 30 år. 

I redovisningen av resultaten relateras svaren till ett 
genusperspektiv, ungdomarnas gymnasielinje och socioekonomiska 
bakgrund. Hela undersökningsgruppen har besvarat frågorna utifrån 
den kunskap de har om hiv/aids, hur smittan sprids och vilken 
uppfattning de har om antalet smittade i Sverige. Både ungdomarna 
och de vuxenstuderande har också angett hur de själva uppfattar 
smittrisken för egen del. 
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6.1 Kunskaper och föreställningar 

Tidigare undersökningar av vilka kunskaper ungdomar har om 
hiv/aids har visat att kunskapsnivån är förhållandevis hög (t ex 
Jarlbro, 1987). I denna studie har två frågor ställts som ett test på 
ungdomarnas kunskaper. De har fått besvara frågan om hur hivviruset 
sprids med alternativen: vid sexuellt umgänge uppdelat på homo- och 
heterosexuellt, genom blod- och blodprodukter samt från mor till barn 
vid graviditet eller vid kroppskontakt och kramar. Eleverna har också 
svarat på frågan hur många smittade de tror finns i Sverige. 

För att få ett mått på kunskapsnivån har frågornas svar slagits 
ihop och bildar tre värden; hög, medel och låg nivå. Den höga nivån 
omfattar alla svar rätt, medel ett eller två fel och låg flera fel. 

Tabell 1. Fördelning av ungdomarnas kunskapsnivå. Procent. 

Låg 20,9 
Medel 40,4 
Hög 38,7 

n= 406 

Denna undersökning visar att var femte elev har bristande kunskaper, 
dvs svarar fel på flera av kunskapsfrågorna som ställts i undersök • 
ningen. Nästan var fjärde elev uppvisar en hög kunskapsnivå, dvs 
svarar rätt på alla frågorna och ungefår lika stor andel har medelgoda 
kunskaper. Det är svårt att bedöma huruvida dessa resultat kan betrak
tas som garanti för att de studerade ungdomarna har en god eller till
räcklig kunskapsnivå. Flertalet vet hur hiv smittar och känner också 
till ungefär hur många som är smittade i Sverige. På så sätt kan 
kunskapsnivån sägas vara hög. Men den andel som här uppvisar en 
låg kunskapsnivå är ändå så hög som 20 procent. Vad utmärker den 
gruppen? Vi börjar med att undersöka om vi har några könsskillnader 
i materialet. 
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Figur 1. Ungdomarnas kunskapsnivå fördelat pé kön. Procent. 

Könsvariationerna är tydliga främst bland de ungdomar som ligger på 
en låg respektive hög kunskapsnivå. En större andel pojkar visar sig 
ha låg kunskapsnivå medan en högre andel flickor går att finna bland 
dem som uppvisar hög kunskapsnivå. Flickorna har alltså enligt 
denna studie något mer kunskaper om hiv/aids än pojkarna. 
Anledningen till dessa skillnader kan mycket väl vara kvinnors starka 
medvetenhet om riskerna för en oönskad graviditet. Därmed skulle de 
kunna sägas vara mer mottagliga för fakta som gäller preventiva 
skyddsmedel. Med de kunskaperna kan även följa ökade insikter om 
risker för hivsmitta. 

Hur ser skillnaderna ut om vi tar hänsyn till vilken linje ungdo
marna läser i gymnasieskolan? 

Figur 2. Ungdomarnas kunskapsnivå fördelat på gymnasielinje. Procent 

De största kunskapsskillnaderna i materialet kan vi finna mellan 
gymnasister som går praktiska respektive teoretiska linjer. Som vi kan 
se i figur 2 är skillnaderna förhållandevis stora mellan de elever som 
går praktisk respektive teoretisk linje. Det gäller grupperna som har 

50 T 

• Teoretisk 

H Praktisk 
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medelmåttiga och de som har goda kunskaper. Bland eleverna på 
teoretiska linjer är gruppen med medelhög kunskapsnivå något större 
och gruppen med hög kunskapsnivå betydligt större vid en jämförelse 
med elever som går praktiska linjer. Vi kan således konstatera att 
flickor på teoretiska linjer har relativt hög kunskapsnivå, medan 
pojkar på praktiska linjer har en jämförelsevis låg kunskapsnivå. 

Bland de undersökta eleverna på praktiska linjer är det endast en 
tredjedel som har hög kunskapsnivå. Däremot är det närmare hälften 
av eleverna på teoretiska linjer som besitter en hög kunskapsnivå. Vid 
indelningen av eleverna mot bakgrund av föräldrarnas yrken visar det 
sig också att elever vars föräldrar har akademiker- eller 
tjänstemannayrken generellt sett har en något högre kunskapsnivå än 
elever med arbetarbakgrund. Skillnaden är inte så stor men den finns 
där som en tydlig tendens i materialet. 

Arbetare 

Tjänstemän 

Akademiker 

• Låg 

• Medel 

H Hög 

Figur 3. Gymnasisternas kunskapsnivå fördelat på föräldrarnas socioekonomiska 
ställning. Procent. 

Frågan är hur vi ska tolka dessa resultat. Är den här uppmätta skillna
den ett utslag av den i många undersökningar så välkända 
informations- och kunskapsklyfteteorin? Kan det innebära att det är 
de redan välinformerade och de med goda kunskaper som bäst 
tillgodogör sig hiv- och aidsinformation? Följer de iakttagna 
kunskapsskillnaderna de olikheter i socioekonomisk bakgrund som 
ligger till grund för den snedrekrytering av elever från olika sociala 
grupper som sker till högre studier? 

En närliggande tolkning kan vara att de elever som valt en 
teoretisk linje har större vana vid att läsa och ta till sig information. 
Därigenom skulle de i större utsträckning ha tagit del av både Aids-
delegationens och Folkhälsoinstitutets material samt den information 
som har förmedlats via massmedierna. Det troliga är att flera faktorer 
samverkar och bildar bakomliggande förklaringar till de skillnader i 
kunskapsnivå mellan elever på teoretiska och praktiska linjer som 
undersökningen visar. Andra orsaker kan t ex vara olikheter i attityder 
till* och föreställningar om risken att bli hivsmittad. Bland vissa 
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ungdomsgrupper kan det tänkas att smittrisken uppfattas som tom 
onödigt stor, medan andra grupper kanske bagatelliserar problemet. 

Intervjuerna med eleverna inleddes med en fråga om vilka 
föreställningar ungdomarna har kring hiv och aids. För att få veta 
något om hur de associerar och funderar bad jag dem berätta vad de 
kommer att tänka på när de hör talas om hiv/aids. 

Döden, bara gå och vänta och sen tyna bort. Jag tänker på en 
borttynande människa som håller på att dö. En råhemsk 
föreställning. En som är dödssjuk, ingrodd. En äcklig föreställning 
som jag blir rädd för när jag ser det framför mig (kille, teleteknisk 
linje). 

De flesta har ett skräckscenario som de målar upp. Ingen av dem har 
träffat någon som har insjuknat i aids, men de har ändå en klar bild av 
sjukdomen. De är väl medvetna om att aids är en dödlig sjukdom. 
Samtidigt ger de starkt uttryck för föreställningen att sjukdomen inte 
rör dem själva. 

Obotligt. Att man dör, man lever väl inte så fruktansvärt länge, 
några år. Så länge man bara har hiv, men det är bara så länge det 
inte har brutit ut. Bryter det ut då är det ju färdigt. Då är det lika 
bra att hitta en pistol (kille, restauranglinjen). 

Att det inte finns något botemedel. Det här är nånting som man kan 
drabbas av men det drabbar inte mig (tjej, konsumtionslinjeri). 

Frågan är varifrån eleverna har fått sina bilder och intryck. Flera av 
dem hänvisar till dokumentärfilmer de har sett på teve. 

Det är alla hemska filmer man har sett på teve, om barn till exempel 
som har fått aids. Jag tänker på ensamhet. Dom blir som ensamma 
å utstötta. Och så är det kanske många som inte törs berätta det för 
att dom vet att dom ska bli ensamma, då är dom ändå ensamma om 
det (tjej, restauranglinjen). 

Usch, något hemskt. Jag tänker på det som man har sett på 
dokumentärfilmer. Någon som ligger i sängen och bara tynar bort. 
Det är när dom håller på att dö. Jag tänker att om jag skulle få aids 
då skulle jag med en gång få värk, få ont och bli dödssjuk. Jag 
skulle nästan kunna inbilla mig det, om jag skulle känna några 
symtom (tjej, teknisk linje). 

Ett anmärkningsvärt resultat av denna undersökning är att tevedoku-
mentärerna verkar ha haft en sådan stark genomslagskraft. 
Ungdomarnas föreställningar om och kring hiv/aids styrs i hög ut
sträckning av de dokumentära inslag om smittade och insjuknade per
soner som har visats i svensk television. I intervjuerna uttrycker de 
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starka reaktioner inför dessa program. Rena skräckbilder bär de inom 
s i g .  T a n k e n  s l å r  e n  a t t  m ö j l i g e n  p å v e r k a r  d e s s a  d o k u m e n t ä r e r  t o m  
mer än myndigheternas riktade informationskampanjer. Anledningen 
skulle i så fall vara att dessa teveinslag ligger mer i linje med ungdo
marnas önskemål om att få direkt personlig kontakt med någon drab
bad. Hera ungdomar ger uttryck för att de skulle kunna bli påverkade 
av att någon drabbad, helst i deras egen ålder, skulle berätta för dem 
hur det är att bära på hivviruset. När de tittar på teve har de samtidigt 
möjlighet att distansera sig från den direkt personliga kontakten och 
kan kanske därför förhålla sig till den bakomliggande kunskap som en 
dokumentär förmedlar. 

6.2 Sexvanor och upplevd smittorisk 

Har vetskapen om risken för hivsmitta förändrat ungdomarnas sexva
nor och beteende, dvs användandet av skydd, särskilt kondom? 
Eftersom denna studie riktar sig till ungdomar i 18-årsåldern har inte 
alla debuterat sexuellt. 30% av dem uppgav att de ännu inte hade haft 
någon partner, ca 50% hade haft en partner och 20% hade haft flera. 

För att få veta hur medvetna gymnasisterna är om risken för 
smitta och vikten av att använda preventivmedel fick de besvara 
frågor om sina sexvanor. De som hade haft en sexuell relation till en 
partner, 273 elever, besvarade frågan huruvida de använder 
preventivmedel eller inte. Av dem är det 214 ungdomar som anger att 
de ofta använder skydd, 45 som gör det ibland och 14 sällan eller 
aldrig. Av det kan vi dra slutsatsen att de flesta har en stark 
benägenhet att undvika en oönskad graviditet. Däremot är det svårt att 
säga något om i hur stor utsträckning de bakomliggande orsakerna till 
användning av skydd också rymmer hänsyn till risken för hivsmitta 
eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. Orsakerna till att det ändå 
finns en grupp, som tycks leva riskfyllt både med tanke på oönskad 
graviditet och risk för hivsmitta, är naturligtvis många och svåra att 
ringa in i en undersökning som denna. Det skulle kräva utvecklade 
djupintervjuer för att ens komma i närheten av en kartläggning av 
tänkbara orsaker. 

På vilket sätt skyddar sig ungdomarna? Är det företrädesvis med 
kondom? Av dem som anger att de skyddar sig vid samlag uppger de 
flesta, 183 ungdomar, att de använder kondom, medan 139 ungdomar 
förlitar sig på p-piller. Att den senare siffran är relativt hög kan upp
fattas som oroväckande med tanke på att p-piller inte skyddar mot 
hivsmitta. Det är framför allt ungdomar med fast sällskap som 
skyddar sig med p-piller visar undersökningar av sexuella vanor och 
bruk av preventivmedel. De ungdomar som växer upp idag brukar 
ibland ges beteckningen p-pillergenerationen. 

I intervjuerna fick ungdomarna frågan om de tror att vetskapen 
om hiv och aids har medfört några förändringar i deras sätt att leva. 
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Många svarar att det har förändrat dem, men en del uppger att de inte 
tänker så mycket på det här problemet. 

Man har börjat tänka lite mer på vad man gör. Folk blir nog lite 
mer försiktiga. Fast det finns ju dom som inte är det hellçr, men 
dom får ju skylla sig själva (kille, industriteknisk linje). 

Ja, visst har det förändrat mig. Det vore konstigt om det inte hade 
det. Man tänker sig för lite grand mer innan man hoppar i säng med 
en ny tjej. Det är vår tids pest ungefär (kille, teknisk linje). 

Jaa, man är mer försiktig. Man skyddar sig mer. Ingen skjuter 
kanske upp sin sexdebut p g a aidsrisken. Men kanske ändå (tjej, 
restauranglinjen). 

Flera vittnar med ord om att de tror att de har blivit försiktigare och 
skyddar sig mer. Men lika många säger i intervjuerna att de inte har 
tagit till sig vetskapen så att det har medfört några ändringar i deras 
livsstil. De ger också uttryck för kluvenheten i sin inställning. 

Nej, man tänker inte så mycket på det. Det är ändå i högre åldrar 
som det drabbar; har jag fått för mig. Det drabbar inte ungdomar 
lika mycket. Man tvärtänker kanske ibland men man tror aldrig att 
det kan hända mig, men det händer andra (tjej, konsumtionslinjen). 

Jaa, helt klart. Det är ju en stor sjukdom nu, förut var det ju inte 
det. Fast det beror på. Nu är det lite mer fritt. Fast vi är ju inte såna 
som far runt. Jag tror inte att den sexuella debuten skjuts upp för att 
vi känner till aids. Jag tror att aids pratar man om på dagarna, på 
vardagskvällarna, men just när man kommer till det där stadiet när 
man ska ligga med en kille, då tror inte jag att man tänker nånting 
på hiv. Därför att kopplingen är svag. Även om man vet ganska 
mycket om aids, så tror inte jag att man tänker på det just då. Då 
styr man bort alla såna tankar. Tanken finns inte i huvudet då (tjej, 
konsumtionslinjen). 

Hur medvetna ar ungdomarna om risken att bli smittad? Tänker de på 
smittrisken över huvud taget? De flesta av de sexuellt aktiva svarar att 
de ibland tänker på risken att bli smittad. En mindre andel ungdomar 
(10%) tänker ofta på smittrisken, medan över hälften av de sexuellt 
aktiva (56%) sällan eller aldrig har någon tanke på att bli smittad. 

Vad innebär det att en så stor andel av de sexuellt aktiva ungdo
marna inte tänker särskilt ofta på smittrisker? Är det logiskt? Kring 
den frågeställningen engagerade sig många av ungdomarna på olika 
sätt vid flera intervjutillfällen. Eftersom de inte vet hur stor den reella 
smittrisken är för just dem som unga umebor kan problemet framstå 
som synnerligen abstrakt och kluvet för dem. Därför upplever många 
att de inte alls berörs. 

På vilket sätt står den upplevda smittrisken i proportion till den 
egentliga risken att drabbas av hivsmitta? Den frågan kom upp flera 
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gånger i intervjuerna. Gymnasisterna betraktade mig som någon sorts 
expert och ställde därför frågor om smittrisken i Umeå. De ville veta 
exakt hur många som var drabbade i deras omgivning. Sådana uppgif
ter är i dag svåra att få tag på i Folkhälsoinstitutets informationsmate
rial. Men det är möjligt att de är mer eller mindre nödvändiga för att 
inte trovärdigheten i kampanjerna ska bli lidande. Många ungdomar 
upplever att hiv- och aidsproblematiken inte alls berör dem på något 
sätt. 

Man tänker att sånt finns bara i Thailand å så finns det väl kanske 
nåra stycken i Stockholm ungefär. Där längre ner. Knarkare eller 
homosexuella. För här uppe finns det ju ingenting (tjej, 
konsumtionslinjen). 

För mig känns det ganska avlägset med hiv och aids. Man tänker 
som att händer det mig är det otur, en sannolikhet som slår in som 
egentligen inte ska slå in. Att det är en blodtransfusion eller så där. 
Jag har svårt att tro att det ska hända en annars (kille, teleteknisk 
linje). 

Att många ungdomar bär på en överdriven rädsla för smitta vid 
blodtransfusion, som kom fram i samtalen med de unga, har sin grund 
i framför allt medierapporteringen. Händelser med insjuknade fall p g 
a smitta vid blodtransfusion har varit ett vanligt tema i medieutbudet i 
såväl press som radio och teve. Just dessa smittade har fått mycket 
utrymme i medierna, medan t ex narkomaner och homosexuella inte 
har fått samma uppmärksamhet. Elevernas ängslan inför att bli 
inlagda på sjukhus och eventuellt utsatta för blodtransfusion kom 
fram i flera av intervjuerna. Ungdomarna var inte medvetna om att 
allt blod kontrolleras på sjukhusen. De tidiga fallen av smittade 
genom blodtransfusioner, t ex en ung pojke som drabbats och som 
visades i ett TV-program om aids, berättade flera av ungdomarna om 
i våra samtal. Några uttryckte också att de skulle vägra 
blodtransfusion om de blev inlagda på sjukhus och erbjudna sådan 
behandling. Här ser vi ett tydligt exempel på hur medierna kan bidra 
till att förstora en upplevd smittrisk som numera egentligen ska vara 
obefintlig. 

En förklaring till den uttryckta rädslan för smitta vid en eventuell 
blodtransfusion kan också vara att den här risksituationen upplever 
ungdomarna inte själva kunna göra något åt. Allt som befinner sig 
utom den egna förmågan till kontroll kan förefalla extra hotfullt. 
Även om risken dels för att en blodtransfusion blir nödvändig, dels 
för att nersmittat blod kan komma att användas, teoretiskt sett, alltid 
finns där, så står deras starka uttryck för rädsla inte i normal 
proportion till befintlig riskberäkning. Här kan man kanske tala om en 
typ av desinformation som ungdomarna har tagit till sig i den rådande 
diskussionen om hiv och aids. 
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6.3 Behov av information 

Massmedierna har ägnat mycket utrymme åt aidsproblemet sedan det 
blev känt under 1980-talet (Findahl, 1989; Palm, 1994). Kampanjerna 
har avlöst varandra och informationsmaterial har distribuerats på 
många offentliga institutioner som t ex skolhälsovården, ungdoms
mottagningar och andra platser, resebyråer. Känner sig då vår tids 
ungdomar tillräckligt informerade? I enkäten svarar hälften av alla 
gymnasieungdomar att de tycker att de har fått tillräckligt med infor
mation. Tre av tio anser sig inte ha fått sitt informationsbehov tillgo
dosett, medan två av tio anger att de inte vet. Om vi uppfattar svaret 
"vet inte" som osäkerhet hos ungdomarna, om att information finns 
som de inte känner till, så kaiv vi tolka resultatet som att hälften av 
umeungdomarna i denna studie inte känner sig tillräckligt informe
rade. 

Tabell 2. Ungdomars känsla av att vara informerade. Procent. 

Nej 29,8 

Ja 47,8 

Vet ej 21,4 

Om vi tolkar dessa siffror skulle det innebära att hälften av de drygt 
400 tillfrågade gymnasieungdomarna säger sig inte ha haft tillgång 
till tillräcklig information. Föreligger det några könsskillnader i 
resultaten? 

Figur 4. Ungdomars känsla av att vara informerade uppdelat på kön. Procent. 
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Som vi kan se i figur 4 är det främst de kvinnliga gymnasisterna, de 
som vet mest, som anser sig inte vara tillräckligt informerade. 
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Majoriteten av de manliga gymnasisterna uppger däremot att de har 
fått tillräckligt med information om hiv och aids. En något högre 
andel kvinnor än män anger att de inte vet om de har erhållit 
tillräckligt med information. 

Vilken information är det de saknar och varför har inte budskapen 
nått dem? Eller är det inte alls informationen som är problemet? Så 
här uttrycker ett par av eleverna det: 

Man vet ju ganska lite, va. Man vet att det inte finns nåt botemedel å 
att det smittar genom blod å sexuella kontakter å att hiv å aids å det 
dör man av. Det är det man vet (tjej, restauranglinjen). 

Risken är väl att det blir för mycket. Det blir bara information å 
information. Då slår det över åt andra hållet i stället. Då slår man 
dövörat till. Det får inte bli för mycket. Det hjälper mera med 
undervisning där man har möjlighet att diskutera än att det bara är 
i radio å teve hela tiden. Då tänker man bara; ja, nu är det reklam 
nu kan jag gå å pissa (kille, teknisk linje). 

Uppdraget att informera om hiv- och aidsfaran är ett så komplicerat 
fenomen att det av många anledningar förefaller ytterst svårt att 
lyckas helt med. Det kan föreligga risk för en mättnadsgrad, en 
uttröttningsmekanism, som samhällets myndighetsinformation inte 
bör passera. Samtidigt är det flera av de intervjuade som saknar en del 
information kring hiv och aids. Många ungdomar saknar vissa för 
dem grundläggande uppgifter i informationen. 

Vilken typ av information efterfrågar ungdomarna? Drygt hälften 
av dem svarar att de skulle vilja ha uppgifter om varifrån hivviruset 
kommer. Nästan hälften av de tillfrågade gymnasisterna vill ha mer 
kunskaper om hur sjukdomen aids utvecklas. Hur smittan sprids och 
vilka berakningar av smittorisken som görs är också en starkt efterfrå
gad information. Bland de komvux-studerande föreligger inga egent
liga skillnader. 

Däremot är det endast 5% av ungdomarna som anser sig behöva 
råd om hur man skyddar sig. Den informationen har de allra flesta re
dan kännedom om. Det är värt att notera eftersom informationsarbetet 
i huvudsak har varit och fortfarande är inriktat på rådgivning om hur 
man skyddar sig, inte bara mot hivsmitta utan mot sexuellt överför
bara sjukdomar över huvud taget. Den tolkning som ligger närmast 
till hands är att den information som innehåller skyddsråd har gått 
fram till ungdomar. En annan tolkning kan vara att hälsoinformation 
kring hiv/aids i dag uppehåller sig vid överflödig information och 
utelämnar sådan information som efterfrågas. 

Samtidigt kan man lägga till en tolkning att det i den här gruppen 
av umeungdomar fortfarande är 5 procent, över tjugo personer, som 
säger sig behöva råd om hur man skyddar sig mot hivsmitta. Det 
kanske kan betraktas i skenet av informationskampanjernas ljus som 
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en ovanligt hög andel. Så här formulerar några ungdomar i 
intervjuerna sitt behov av information; 

Jag skulle vilja veta mer om hur det utvecklas. Man vet att först har 
man hiv å sen blir man alltså sjuk, men typ sen, hur blir det sen? Å 
så varifrån det över huvud taget har kommit ifrån. Det har jag 
ingen aning om. Jag vet att det kommer från nånstans. Jag tror att 
det var nån som hade varit utomlands å sen kom han hit med det. 
Men hur har dom där utomlands fått det? Sen har man hört en 
massa saker om råttor å grejer. Det kanske kommer från aporna, 
för dom är ju som människor (tjej, restauranglinjen). 

Hur stora är chanserna att bli smittad? Det sägs så mycket olika. 
En del säger att det är skitstor chans, en del säger att det är ganska 
liten chans. Vi skulle vilja veta hur stor risken är i Sverige. Afrika 
vet vi att det är kört i. Men hur är det här? (kille, industriteknisk 
linje.) 

Jag saknar information om symtomen. Hur ska man upptäcka att 
man har fått det? (kille teknisk linje.) 

Jag skulle vilja veta hur det sprids lite mera i detalj. Hur det ser ut i 
Sverige. Det skulle också vara kul att veta hur det går för 
forskningen (kille, industriteknisk linje). 

Som vi ser saknar gymnasisterna information om hur stort 
risktagande de själva kan tänkas utsätta sig för. De önskar även få 
veta mer om själva sjukdomsförloppet. En vanlig fråga de sökte svar 
på i samband med intervjuerna var också varifrån smitthärden 
ursprungligen kommer. De berättade om flera spekulationer kring den 
här frågan, allt ifrån att de ryktesvägen hade hört att det var en 
medveten handling från CIA till smittspridning via apor, råttor ete. 

Ungdomarnas ängslan inför hivsmittan kan ta sig uttryck som att 
de känner sig osäkra på hur de skulle kunna upptäcka symtomen. I 
bristen på tillräcklig kunskap om hiv och aids ligger en stor fara i att 
de blir oroliga i stor utsträckning helt i onödan. För att bemöta 
oberättigad oro och ängslan krävs omfattande insatser av 
informations- och kunskapsspridning. Så här uttrycker två tjejer det: 

Jag skulle vilja veta hur det har kommit till. Man vet ju inte alls så 
mycket om botemedel eller nånting. Det första, när dom började 
snacka om aids, det var ju att homosexuella, det var dom som hade 
det. Men sen när det kom ut att även vi kan få det, då fick man bara 
värsta skräcken (tjej, konsumtionslinjen). 

Det är himla hemskt, skrämmande. Det är alldeles för lite 
information. Okej, att det är information, men det är som inte vars 
det kommer ifrån å hur det sprider sig. Man vet vad det är fast man 
ändå inte vet vad det är. Man borde få det lite mer preciserat (tjej, 
konsumtionslinjen). 
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Okunskap föder oro och vice versa. Efterfrågan på mer precisa 
uppgifter är stor bland ungdomarna. Ligger informationen på ett 
alltför allmänt plan i Sverige? Är det så att ungdomar undanhålls mer 
preciserad information i syfte att förhindra onödig oro? 
Skrämselpropaganda undviker svenska myndigheter, som t ex 
Folkhälsoinstitutet, av flera anledningar, mest för att inte skapa 
ovidkommande ängslan, men också för att den typen av information 
inte bedöms som verkningsfull. Frågan är om den information som 
framställs blir alltför utslätad och därigenom förlorar i trovärdighet. 
Den problematiken återkommer jag till i diskussionen (kap 7). 

En viktig aspekt är att innehållet i informationen är av en sådan 
komplicerad art att det är förbundet med stora svårigheter att hos mål
gruppen uppnå en tillfredsställande informationsnivå. Det ställer 
frågan på sin spets om det över huvud taget är möjligt att informera så 
att den brist på kunskap som ungdomarna ger uttryck för kan täckas. 
Hiv- och aidsinformation handlar om laddade problem för en 
ungdomsgrupp som står på tröskeln till ett vuxenliv med relationer till 
det andra könet, sexualitet, graviditetsmöjligheter och dessutom 
rädsla för smitta av inte bara tidigare kända s k könssjukdomar utan 
dessutom en ny smitta som leder till en dödlig sjukdom. Det är 
kanske naivt att tro att ett sådant stort problem går att informera om 
tillräckligt. 

Att behoven av information inte är tillfredsställda kan också ha 
sin upprinnelse i att den information som förmedlas har ett delvis 
bristfälligt innehåll. Ungdomarna efterfrågar uppgifter som inte står 
att finna i det kampanjmaterial som Folkhälsoinstitutet 
tillhandahåller. De vill t ex veta exakt hur smittspridningen ser ut 
regionalt. Detta för att de själva ska kunna bedöma vilken eventuell 
smittrisk de utsätter sig för. Frågan är vilken verkan sådana 
sifferuppgifter skulle kunna få. Kan det tänkas att man slutar att bry 
sig, om smittrisken är begränsad i det område man är bosatt i? Kan 
man bli onödigt oroad ifall man bor i ett s k högriskområde? 
Ungdomarna i denna studie menar att de kan fatta sina egna beslut om 
preventiva åtgärder om de har ett relevant underlag. 

6.4 Informationens tillgänglighet och effekt 

Varifrån får ungdomar sin information? Är det myndigheternas mate
rial från hiv- och aidskampanjer eller massmediernas texter och pro
gram som har varit huvudsaklig källa för de undersökta gymnasieele
verna och kontrollgruppen bestående av kommunala vuxenstude
rande? Svaret på frågan varifrån de har fått sin information visar att 
massmedia har varit den främsta källan. 
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Figur 5. Källa för information fördelat på ungdomar och komvuxstuderande. Procent. 

Som vi kan se i figuren är det främst televisionen som ungdomarna 
har angivit som informationskälla. Programmen i teve har 
uppenbarligen haft stor genomslagskraft. Här kan vi se en skillnad 
gentemot komvux-gruppen, där 80% anger teve som 
informationskälla, medan siffran för ungdomar är 65%. Att teven 
uppges vara den främsta informationskällan för gymnasisterna är 
kanske inte så underligt, dels tittar ungdomar mycket på teve över 
huvud taget, dels har hiv- och aidsproblemet fått mycket utrymme i 
tevemediet (Findahl, 1989). Av intervjumaterialet framgår att det är 
teves dokumentärer om hivsmittade och aidssjuka personer som har 
gjort starkast intryck på ungdomarna. Teveprogrammen framkallar en 
förmåga hos de unga tittarna att identifiera sig med de drabbade. 

Däremot är det en större andel ungdomar som anger tidningar som 
informationskälla, 19%, i jämförelse med en mindre andel vuxna, 
10%. En viktig anledning till skillnaderna kan vara att deras medieva
nor skiljer sig åt. De läser inte samma slags tidningar och tittar på del
vis skilda tevekanaler och -program. Det är sannolikt att det i 
tidningar och teveprogram som riktar sig till ungdomar förekommer 
fler och mer omfattande ämnen med anknytning till hiv och aids än i 
de tidningar och teveprogram som vuxna tar del av. Många av de 
tidningar som riktar sig direkt till en ungdomlig läsekrets har haft 
artiklar med anknytning till hiv- och aidsriskerna. Dessa texter har i 
rätt stor utsträckning gjort intryck på ungdomarna. Men även om 
dessa reportage innehåller både bilder och texter med starka 
emotionella budskap kan de inte mäta sig med teves genomslagskraft. 
Den autenticitet som teveprogrammen skapar slår an hos ungdomen. 

Av ungdomarna är det 10% som anger att de har hämtat informa
tion från broschyrer och 3% från affischer. Bland de vuxna är andelen 
som läst broschyrer lägre, 4%. Endast en av tio gymnasieelever har i 
första hand hämtat sin information från broschyrer. Att den siffran 
inte är högre kanske särskilt förvånar med tanke på den massiva sats
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ning på information som gjorts av myndigheter, vilkas uppgifter hu
vudsakligen är förebyggande hälsovård, Aids-delegationen och 
Folkhälsoinstitutet. Kampanjmaterialets affischer har uppgetts vara 
huvudsaklig informationskälla för tre procent. Denna låga siffran är 
mindre förvånande eftersom affischmaterialet innehåller mycket lite 
text och bilderna ofta har ett delvis mångtydigt budskap. Det faktum 
att siffrorna för både broschyrer och affischer dock är ännu lägre för 
de vuxenstuderande än de ungdomsstuderande kan tydas som att 
kampanjmaterialet ändå i viss utsträckning har nått ut till sin 
målgrupp av ungdomar. 

I enkäten fick de svarande även ange vilka personer de hade fått 
sin information ifrån. Tre av fyra, både ungdomar och vuxna, uppgav 
massmedierepresentanter som sina källor. En större andel ungdomar, 
13%, hade naturligt nog fått sin information av skolpersonal i jämfö
relse med de vuxenstuderande, 4%. I stället hade de vuxna fått infor
mation via sina vänner, 14% i jämförelse med ungdomarnas 4%. 
Föräldrarna som informationskälla angav 2% av ungdomarna. 

Skolpersonal som i första hand sjuksköterska och kurator har inte 
i någon större utsträckning utgjort informationskälla för de 
undersökta ungdomarna. Det kan finnas flera orsaker till det. En 
möjlig sådan är att eleverna redan tycker sig ha fått så mycket 
information och kunskap om hiv och aids via massmedierna att de 
inte känner något behov av ytterligare kontakter. En annan anledning 
kan vara att många ungdomar har en hög tröskel av hinder att passera 
för att de ska våga närma sig vuxna specialister och ställa frågor som 
rör ett så laddat fält som den egna sexualiteten. Att prata med 
föräldrar om det här ämnesområdet är helt främmande för de allra 
flesta. Det har förmodligen samband med att ungdomarna kan antas 
veta mer om hiv och aids än vad föräldragenerationen gör. 

Svaret på frågan varifrån gymnasieelever och komvuxstuderande 
har fått sin hiv- och aidsinformation kan lite förenklat besvaras med 
att massmedierna i huvudsak har förmedlat informationen. Hur har då 
ungdomarna uppfattat den? 

Den information som har nått fram har den uppfattats som svår-
eller lättillgänglig? Är hiv- och aidsinformationen begriplig? 

Tabell 3. Uppfattning om informationens tillgänglighet. Procent. 

Lätt 28,3 
Begriplig 63,5 
Ganska svår 6,9 
Mycket svår 0,2 

n=406 

En majoritet av ungdomarna, över 90%, betraktar informationen som 
lättförståelig eller begriplig. Endast 7% tycker att den är svårtillgäng
lig på något sätt. Det är tydligt att det inte är budskapens utformning 
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vad avser abstraktionsnivå och faktatäthet som har vållat problem. 
Det faktum att informationen betraktas som lättillgänglig är slående. 
Förmodligen tänker ungdomarna på att innehållet i sig, på ett ytligt 
plan, inte är svårt att förstå. Eftersom det är en så pass hög andel som 
hälften av ungdomarna, som inte vet eller som tycker att de inte har 
fått tillräckligt med information, är det osäkert hur man ska tolka 
dessa svar (jfr 6.3). Är det mängden information som är så gott som 
tillräcklig, eller är utformningen och tillgängligheten tillfredsställande 
men inte sättet att tillgodogöra sig informationen? Frågan är med 
andra ord om informationen har kunnat omvandlas till kunskap och 
insikt på en djupare nivå i gymnasisternas medvetande. 
Målsättningen måste vara att ingen av dem ska behöva smittas av hiv 
för att de inte har uppmärksammat problemet och inte har tillräckligt 
med kunskaper som grund för sitt eget handlande. 

Eftersom en så stor andel av informationen anges komma från 
televisionen, där autentiska fall av aidssjuka har visats, är det högst 
rimligt att både ungdomar och vuxna uppfattar informationen som 
lättillgänglig. Flera av de intervjuade ungdomarna målade upp bilder 
av dessa dokumentära inslag som visar på en stark inlevelseförmåga, 
ibland så stark att den leder till ett avskärmande: 

Hemskt. När man ser på teve då får man ju bara se filmer, till 
exempel om nån pojke och hans liv. Och sen så går han bort och 
sen är det inget mer. Det är som ett drama. Man grinar när man får 
se hur flickan eller pojken tynar bort. Och sen får man se 
föräldrarna sitta och prata om det där. Så grinar man själv. Och så 
sitter man där och lipar. Sen stänger man av teven. Och så var det 
nästan som en vanlig film, en grinfilm ungefär 
(tjej, konsumtionslinjen). 

Vad är det ungdomar kommer ihåg av den information de har fått? I 
det mäktiga informationsflöde av broschyrer, affischer, tidningsarti
klar samt radio- och teveprogram som rör hiv och aids är det intres
sant att ta reda på vad som eventuellt har stannat kvar i ungdomarnas 
minne. På frågan om det är något särskilt av det som de har sett eller 
hört, som de kommer ihåg, svarar de flesta av ungdomarna dokumen
tärer som har visats på teve (tabell 4). Många som har särskilda 
minnen från informationen kommer ihåg fler än ett teveinslag eller t 
ex både affischer, broschyrer och tevereklam. 
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Tabell 4.1 hågkomst av särskild information. Procent. 

TV-dokumentär 17,2 
TV-reklam 12,6 12,6 

1,5 
3,4 
2,7 
1,7 
5,2 

53,9 

Tidning 
Affisch 
Kändis 
Broschyr 
Kombination 
Nej 

n=406 

Någon månad före intervjuernas genomförande visade teve en doku
mentärfilm om en sjuårig aidssjuk pojke i Frankrike som hade blivit 
hivsmittad i samband med en blodtransfusion. Den filmen har flera av 
de intervjuade berättat om: 

Jakob i TV 4 för nån månad sen. Det är ju skrämmande att se hur 
sjuka dom blir (kille, teknisk linje). 

Nyligt, Jakob. Va lite hemskt det var. Det är mycket nu. Det var så 
hemskt att han var så liten. Han fick inte leva nånting (tjej, 
konsumtionslinjen). 

Den där lillgrabben som fick aids, Jakob, som hade blivit smittad av 
blodtransfusion. Det tycker jag ju är skandal. Läkarna borde ha 
bättre koll på det där. Jädran vad jag skulle kräva skadestånd. Jag 
skulle ha flera miljoner (kille, industriteknisk linje). 

Av de undersökta umegymnasisterna anger 12 procent att de kommer 
ihåg tevereklam som handlar om hiv och aids. De kommersiella kana
lerna, TV 3 och TV 4 samt MTV har vid tiden för undersökningens 
genomförande sänt både kortare och längre inslag som har varnat för 
hivsmitta och framhållit vikten av att använda kondom. Flera av ung
domarna har klara minnen av dessa reklaminslag, dels för att de sänds 
i tevekanaler som riktar sig till unga, dels för att de är professionellt 
och övertygande utformade med kända ansikten som framför 
budskapet: 

Jag kommer ihåg Thomas Di Levas berättelser som har gått på 
MTV. Man ser det ju på affischer överallt också. Jag tror inte att 
man blir påverkad så där medvetet men undermedvetet blir man det 
nog. Men så är det ju med all reklam. Man kommer nog ihåg det 
därför att den var annorlunda i formen och riktad till ungdomar 
(kille, industriteknisk linje). 

Dom hade kondomreklam förra sommaren. En reklamsnutt: "Du är 
inte bara snygg, du är smart också Bra vet jag inte om den var, 
men jag kommer ihåg den i alla fall (tjej, restauranglinjen). 
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Jag kommer ihåg smittade som har berättat om sin situation i teve. 
Hur dom känner det, vad dom tycker och att dom värderar livet 
högre. Det är såna program som får en att tänka till och inte nån 
predikan om hur man ska göra. För där får man se hur jävligt det 
kan bli, hur det sluta (kille, restauranglinjen). 

Det gick ett program i teve om en liten pojke som hade fått aids. 
Man blev ganska berörd av det. Han var ju så liten, och hur han 
fick kämpa (kille, restauranglinjen). 

Flera gymnasister, 12%, uppger att de minns reklaminslag från de 
kommersiella tevekanalerna. Det är en relativt hög siffra med tanke 
på att långt ifrån alla ungdomar har tillgång till kabeltevé. Att det är 
så beror, efter vad jag har kunnat utläsa av deras formuleringar i små
gruppsintervjuerna, att den journalistiska utformningen har haft en 
hög kvalitet. Professionella skådespelare, t ex Ernst Hugo Järegård, 
och kända förebilder för ungdomarna, t ex Thomas di Leva, har 
presenterat budskapet. Ungdomarna pratar om inslagens utformning 
och de medverkande personerna snarare än om budskapet det 
förmedlar. För den skull ska man nog inte dra slutsatsen att budskapet 
inte har gått fram. I stället har jag intrycket att många av dessa korta 
inslag har väckt intresse hos ungdomarna. Inslagens form med korta 
slående formuleringar att jämföra med reklamspråket liksom den s k 
MTV-kulturens formspråk, har tilltalat den unga publiken, väckt 
deras uppmärksamhet samt snabbt och effektivt fört ut sitt budskap 
om vikten av att skydda sig med kondom. 

Över hälften av ungdomarna uppger att de inte kommer ihåg 
något särskilt av materialet. Det kan betraktas som en rätt hög siffra 
med tanke på hur många olika trycksaker som har spritts och hur 
mycket massmedierna har uppmärksammat hiv- och 
aidsproblematiken. En bidragande orsak till att siffran är så hög som 
över 50% kan förstås vara att det är enklast att svara nej på 
enkätfrågan. Då behöver de inte tänka efter och svara på följdfrågan 
om vad det är de kommer ihåg av informationen. 

Har information om risk för hivsmitta främst oroat eller lugnat 
ungdomarna? I en av enkätfrågorna fick de svara på om det är någon 
särskild information kring hiv och aids som de har tyckt varit oroande 
eller lugnande och i så fall vilken. 
Hälften av gymnasisterna, 49%, angav olika orsaker till sin oro: 



66 Hiv- och aidskampanjer 

Q Man 

Kvinna 

Figur 6. Anledning till oro fördelat på kön, Procent. 

Massmedierna rapporterar varje kvartal om det antal smittade som har 
registrerats. Även om ökningen av antalet hivsmittade under 
tidsperioden har varit försumbar ingår det i mediernas kriterier för 
nyhetsvärdering att lyfta fram en sådan aspekt, gärna dramatisera den 
och kanske därmed förstora konsekvenserna. Det faktiska antalet 
nytillkomna smittade är dock i jämförelse med tidigare prognoser 
begränsat. Även det faktum att inget botemedel ännu existerar 
förekommer ofta på mediernas dagordning. Det bedrivs intensiv 
forskning för att få fram vaccin som kan förbättra situationen för de 
drabbade. Varje framgång i den processen uppmärksammas i 
medierapporteringen och därför påminns allmänheten ofta om att hiv-
och aidsproblemet ännu är olöst. Därför är det logiskt att ungdomarna 
anger den ökade smittrisken som den största anledningen till att känna 
oro och därnäst att ingen har lyckats få fram något botemedel. 

Det föreligger vissa könsskillnader i materialet. De kvinnliga 
gymnasisterna är mer oroade, främst för huruvida kyssar smittar och 
att smittrisken ökar. De hyser också starkare oro för blodtransfusioner 
än männen. 

Vid en jämförelse med kontrollgruppen av vuxenstuderande 
finner man att ungdomarna är mer oroade för blodtransfusioner, 7%, 
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medan de vuxna anger 2%. Däremot är de vuxna mer oroade än 
ungdomarna för att kyssar skulle kunna smitta, 8% i jämförelse med 
3%. I övrigt föreligger inga större skillnader mellan de båda 
grupperna. 

Oron för smitta vid blodtransfusion kan relateras till mediernas 
bild av hiv- och aidsproblemet. De hivsmittade eller insjuknade i aids 
som har trätt fram i medierna och berättat om sin sjukdom har i flera 
fall varit just de som har drabbats vid en blodtransfusion. Att den 
gruppen har uttalat sig oftare i medierna an andra smittade kan tänkas 
ha samband med att de som hai drabbats helt utan egen förskyllan 
kan uppleva sig som mindre stigmatiserade än de som har fått 
sjukdomen via andra smittvägar. 

Vilken av den information som ungdomarna har påträffat kan tän
kas ha haft en lugnande inverkan på dem? Tre fjärdedelar av ungdo
marna har inte besvarat den frågan, vilket kan tolkas som att det inte 
finns särskilt mycket i informationen som har haft lugnande inverkan 
på dem. De som har besvarat frågan har emellertid uppgivit själva 
vetskapen om att smittan finns och forskningens framsteg på området 
som främsta anledningar. Lugnande är också, enligt ungdomarna, att 
smittrisken är begränsad i Sverige och att vi har en långsam smitt
spridning. Kunskapen om att kroppskontakt inte överför smitta och att 
fler och fler är informerade om detta problem har också haft en lug
nande inverkan på ett mindre antal elever. 

En fjärdedel, 23%, av de studerade ungdomarna angav sådan sär
skild information som inverkade lugnande på dem. 

Långsam spridning 

• Kvinna 
Alla informeras 

.iten risk i Sverige 

Kroppskont smitt 

Forskningsrön 

Vetskap 

Figur 7. Anledning till lugn fördelat på kön. Procent. 

Könsskillnaderna är överlag små i denna fråga. Kvinnorna förefaller 
dock något mer lugnade av att kroppskontakt inte smittar medan män
nen förlitar sig lite mer på att forskningsrönen för att uppnå ett verk
samt botemedel går framåt. 
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6.5 Hiv och aids som samtalsämne 

Pratar ungdomarna om hiv och aids med varandra? Med sina föräl
drar? Dessa frågor sökte jag svar på både i enkäten och i intervjuerna. 
Det är intressant att få reda på om detta är ett samtalsämne ungdomar 
emellan eller om de till vardags uppfattar problemet så avlägset att de 
inte berör det med sina egna ord. 

Tabell 5. Förekomst av kommunikation. Procent 

Sällan - aldrig 12,6 
Ganska sällan 28,1 
Ganska ofta 51,2 
Mycket ofta 8,1 

n = 406 

Som framgår av figuren pratar fyra av tio gymnasister ganska sällan, 
sällan eller aldrig om hiv och aids. Över hälften av dem talar om 
ämnet ganska ofta och några till och med mycket ofta. Av siffrorna 
kan vi dra slutsatsen att hiv/aids är ett ämne som står på dagordningen 
för de flesta av ungdomarna vilket inte är oväntat, eftersom ämnet är 
laddat och berör dem i hög grad. 

Det pratas nog ganska mycket. Men det kan väl aldrig bli för 
mycket. En del kanske blir onödigt skrämda. Det är väl bra. Eller så 
blir det så att alla blir eunucker ungefär (kille, industriteknisk 
linje). 

Inte ofta. Ibland kan man ha det i tankarna, men det känns ändå 
som ganska overkligt att det skulle kunna drabba en själv. Men man 
vet ju aldrig. Man har det kanske i baktanken, men man gör inte så 
himla mycket åt det. Man skyddar sig inte så bra (tjej, 
restauranglinj en). 

Ja, pratar gör man väl, fast inte just då kanske, alltså då när man 
just har hittat en brud, då tänker man inte på det. Det är så mycket 
annat att tänka på. Man kanske har druckit för mycket alkohol. Så 
tänker man inte så långt. Man är jäkligt korttänkt. Det är oftast när 
man är ute på uteställen å sånt. Men efteråt, då bara, aah, man 
kanske skulle åka och testa sig (kille, restauranglinjen). 
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H Kvinna 

Figur 8. Förekomst av kommunikation uppdelat på kön. Procent. 

Av de undersökta ungdomarna är det i huvudsak kvinnorna som anger 
att de ofta talar om hiv och aids med någon i sin närhet. En bakomlig
gande orsak kan vara att det anses höra till det kvinnliga i högre grad 
än det manliga genusperspektivet att tala om mänskliga relationer, 
därmed mer intima ämnen och då även risker för sexuellt .överförbara 
sjukdomar. Av intervjuerna framgår att det visst pratas om detta 
ämne, men inte när det kommer till avgörande situationer. 
Samtalsämnet är inte så pass allmänt vedertaget att det skulle kännas 
naturligt för varken dessa unga kvinnor eller män att ta upp det när de 
inleder en sexuell relation. 

När nu många ungdomar uppger att de pratar om hiv och aids blir 
följdfrågan naturlig. Vilka är deras samtalspartner? 

Tabell 6. Ungdomarnas val av samtalspartner. Procent. 

mamma 19,5 
pappa 6,7 
syskon 7,6 
partner 34,2 
kompisar 59,4 
vårdpersonal 3,4 
skolpersonal 0,7 

n=406 

Som vi ser i tabellen är det främst kompisarna de pratar med. Nästan 
inga gymnasieelever anger att de talar med skolpersonalen om hiv 
och aids. En tredjedel av ungdomarna samtalar med sin partner om 
detta. Var femte gymnasieelev talar med sin mamma medan betydligt 
färre, mindre än var tionde elev, pratar med sin pappa eller med sina 
syskon. 
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För vuxengruppen gäller en mindre skillnad gentemot ungdoms
gruppen, nämligen att de flesta anger att de främst pratar med sin 
partner. Det beror naturligtvis på att fler av de vuxenstuderande i 
jämförelse med de studerande ungdomarna har en fast partner. 

Att det är kompisarna som är ungdomarnas främsta samtalspartner 
förefaller naturligt för den åldersgupp de tillhör. Skolhälsovården ver
kar i den här frågan inte ha någon aktiv roll för de undersökta 
umeungdomarna. De som har en partner talar med honom/henne. Av 
den lilla grupp som pratar med sina föräldrar är det främst mamman 
de vänder sig till. Det kan hänga ihop med att majoriteten av dessa 
ungdomar är kvinnor, vilka oftare har sin mamma som naturlig sam
talspartner. 

Vid en uppdelning av de undersökta eleverna på praktisk 
respektive teoretisk linje finner vi att eleverna på praktisk linje anger 
att de pratar i mindre utsträckning med varandra om ämnet. De som 
pratar mest om hiv och aids är således de kvinnliga gymnasisterna på 
de teoretiska utbildningarna. För att få veta anledningen till att en del 
gymnasister inte pratar om hiv- och aidsproblemet fick alla de som 
svarat att de pratar lite eller inte alls besvara en öppen följdfråga. 
Några, 25 elever, besvarade frågan med att de inte hade känt något 
behov. Några färre, 19 personer, att det bara inte hade blivit av, andra, 
17 elever, att de tyckte att det var ett alltför känsligt ämne. Tre elever 
uppgav som skäl att de inte hade någon att tala med om sådana här 
problem. 

De gymnasister som sällan eller aldrig talar med varandra om hiv 
och aids, eller kanske sex i största allmänhet, följer ett allmänt kom
munikationsmönster där vissa intima ämnesområden hör till den 
absoluta privatsfären och därför inte låter sig talas om. I vår 
samtalskultur är det knappast särskilt vanligt att över huvud taget tala 
om preventiva åtgärder i samband med sexuella relationer. Dessa 
ämnen tillhör i viss mån den tysta överenskommelse som innebär att 
fenomenet existerar och alla är berörda av det men få talar om det. 
Det här verkar i högre grad gälla för de manliga än för de kvinnliga 
gymnasisterna och det är sannolikt även en generationsfråga. Den 
hypotesen får dock inget stöd i den här undersökningen med en 
väldigt begränsad kontrollgrupp av vuxna. Dessa vuxna uppger att de 
pratar om hiv och aids i ungefär lika stor utsträckning som 
ungdomarna. 

Mitt intryck under intervjuerna var att många gymnasieelever 
hade ett stort behov av att prata om hiv- och aidshotet, vilket de 
upplevde som mer eller mindre starkt. Intervjuerna fick, som jag 
tidigare har nämnt, till viss del karaktären av ett samtal, där inte bara 
jag som intervjuare ställde frågor utan även eleverna kom med många 
frågor till mig. Jag betraktades som expert på hiv- och aidsfrågor. 
Min känsla var att det var många som saknade någon vuxen person att 
tala med på ett ledigt och fördomsfritt sätt om dessa svåra och 
känsliga frågor och att de just därför tog tillfället i akt. 



7. 
Diskussion och slutsatser 

Utgångspunkten för denna studie har varit den satsning på 
information som Aids-delegationen och Folkhälsoinstitutet 
har riktat till främst ungdomar. Avsikten med deras kampanjer 

är att ge ungdomar förbättrade kunskaper vilket förväntas leda till 
förändrade attityder och beteenden med tanke på risker för hivsmitta 
och spridning av sjukdomen aids. I denna avslutande del av studien 
anknyter jag till den målsättning jag utgick från inledningsvis (kap 2). 
Diskussionen och slutsatserna här följer således de fem delmål jag 
drar upp i början av arbetet. 

7.1 Kampanjmaterialet 

Svårigheterna och problemen att finna möjliga strategier för att infor
mera ungdomar om hiv och aids framgår tydligt av de intervjuades 
kritiska omdömen kring de undersökta broschyrerna och affischerna. 
En utvärdering av de danska myndigheternas hiv- och aidskampanj 
poängterar att det är viktigt att uttrycka sig i klartext, dvs sakligt kor
rekt och utan onödiga omskrivningar (Brink Lund, 1991). Den danska 
rapporten visar också att det är förhållandevis enkelt att mäta ungdo
mars uppmärksamhet och vetande, jämfört med att dra entydiga 
slutsatser med hänsyn till hållningar och attityder. 

Den faktabroschyr som jag har visat för ungdomarna läser de 
flesta inte, om de inte blir tvingade till det, exempelvis på lektionstid. 
Den upplevs som alltför mödosam att ta sig igenom. Samtidigt inser 
de flesta att de borde läsa den eftersom den innehåller mycket av den 
kunskap de skulle behöva. Faktabroschyren innehåller mycket 
information om vad hiv och aids är, hur det smittar osv, men där 
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saknas också många upplysningar som ungdomar frågar efter, t ex hur 
stor smittrisken är där de bor, vilka symtom som uppstår om man är 
smittad och varifrån sjukdomen ursprungligen kommer. En brist i 
informationsmaterialet, som ungdomarna påpekar, är att de inte får 
klara besked om hur stor smittrisk myndigheterna beräknar finns för 
tillfället. Den bristen leder för många till en onödig känsla av 
osäkerhet. Dessutom kan detta innebära att trovärdigheten inför 
myndigheternas informationssatsningar naggas i kanten. Enligt Brink 
Lund (1991:23) kan en trovärdig upplysningsinsats i längden inte 
bygga på påståendet att risken för hivsmitta är lika stor för alla. Den 
danska Sundhedsstyrelsen har funnit att den information som riktar 
sig till speciella riskgrupper har visat sig vara mest effektiv (Brink 
Lund, 1991:24). 

De motsägelser och spekulationer som jag har funnit i faktabro
schyren, t ex om kyssar smittar eller inte och det oklara sambandet 
mellan hiv/aids-risken och risken för andra könssjukdomar, kan leda 
till direkta missförstånd och därigenom skapa osäkerhet och 
misstänksamhet hos de unga. Det är möjligt att oklarheterna, som 
bottnar i experternas inte helt entydiga bedömningar, leder till en 
inställning hos ungdomar, att "det här vet inte ens experterna, så 
varför ska man bry sig". En känsla av uppgivenhet kan infinna sig, 
vilket också i ett längre perspektiv får negativa konsekvenser. Även 
om Sverige, vid en jämförelse med andra länder i Europa, i nuläget 
inte uppvisar höga siffror när det gäller antalet hivsmittade, kan 
situationen naturligtvis förändras på sikt. Enligt min uppfattning kan 
dock tonen i faktabroschyren upplevas som skrämmande och 
därigenom utsätta ungdomar för onödig oro. Men det ska också sägas 
att när faktabroschyren skrevs 1990 var prognoserna om antalet 
smittade i framtiden mer negativa än de är idag, 1995. 

Resebroschyren får godkänt av några ungdomar, främst tjejer, 
men underkänt av andra, de flesta killar. De som har invändningar 
önskar att dessa broschyrer, som de kan få i handen när de köper ett 
Interrailkort eller går ut skolan, skulle ha innehållit klara besked om 
smittrisken i de olika länder som är tänkbara resmål. Här uttrycks 
många önskemål om att få mer kunskap om spridningsvägar och om 
situationen i världen i övrigt. I en undersökning bland unga kvinnor, 
de som sökt upp preventivmedelsrådgivningen i Stockholms län, 
angående kunskap om, attityd till och rädsla för hiv/aids, uppgav 
kvinnorna att den information de hade fått under skoltiden hade varit 
av mycket varierande kvalitet. "Det händer inte mig" - attityden kom 
fram i denna undersökning samtidigt som kvinnorna angav ett behov 
av upprepad information om hiv- och aidssmittrisker (Engström & 
Mattsson, 1991:1). 

Kondomserien, som ungdomarna visserligen läser men mest 
skrattar åt, blir uppskattad. Men den sägs inte göra någon större nytta, 
dvs de uppger sig inte ha blivit påverkade av den. Det är möjligt att 
deras subjektiva uppfattning om grad av påverkan kan vara delvis 
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missledande - att de egentligen blir mer påverkade än de själva tror. 
Många säger emellertid ärligt och uppriktigt att de inte tar budskapet 
på allvar. Samtidigt är det allmänt känt att humor ofta kan var ett nog 
så effektivt vapen. 

Affischmaterialet får stor uppmärksamhet av ungdomarna på 
grund av sin utformning med bilder i färg och retoriskt slagkraftiga 
budskap. Formen får emellertid övertaget över innehållet på så sätt att 
de undersökta ungdomarna har svårt att förstå budskapet affischerna 
vill förmedla. Här förekommer bl a en sammanblandning av riskerna 
med användning av droger och risker för hivsmitta. Den kopplingen 
förvirrar ungdomarna. 

Flera affischer upplevs enbart som reklam för kondomer. Att där
ifrån dra slutledningen att affischen i själva verket, varnar för 
hivsmitta förefaller inte fungera för många av gymnasisterna. De 
finner att de mest liknar reklam för en produkt. Andra tycker att 
kondomreklamen är häftig, en förutsättning för att den ska tilltala 
ungdomsgrupper. Många säger sig också bli påverkade av den. Några 
tänker "det där såg väl läckert ut", men tanken leder inte till handling. 
Den mer konstnärligt utformade affischen väcker blandade känslor 
hos ungdomarna. De tycker att affischen är vacker men finner den 
alltför djup och indirekt i sitt budskap. Tankarna går hellre till 
konstutställning än varning för smittrisk. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att ungdomarna i den här 
undersökningen i stor utsträckning förhåller sig kritiska till det 
kampanjmaterial som de har tagit del av. Anledningen är främst att 
broschyrer och affischer är svårbegripliga, indirekta och oklara i sin 
utformning. Broschyrerna uppfattas antingen som alltför 
faktaspäckade eller alltför lättsamma för att de ska bli tagna på allvar. 
Affischerna framstår som estetiska snarare än informativa. Budskapen 
går i hög grad förlorade, även om formen gör intryck på de 
undersökta ungdomarna. 

7.2 Informationsläget 

Ungdomen av i dag sägs tillhöra den s k p-pillergenerationen, vilket 
har lett till en minskning av antalet aborter. Pillret utgör emellertid 
inget skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och måste därför i 
den nu uppkomna situationen med risken för hivsmitta delvis omvär
deras. En sådan förändrad inställning till preventivmedelsanvändning 
kan komma att ta lång tid. Skolans ansvar för att förebygga hiv och 
aids finns formulerad i en rapport från Skolöverstyrelsen (1991:21). I 
rapporten återges resultaten från en enkätundersökning av ett stort ur
val av landets skolor. Undersökningen visar bl a att fortbildningsbe
hovet bland lärare upplevs som mycket stort. Flera av de gymnasister 
som jag intervjuade uttryckte sin besvikelse över att skolan inte tar ett 
större ansvar för att ge dem kunskaper, tid att bearbeta och förändra 
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sina attityder och medel att hantera den uppkomna situationen. Även 
en dansk undersökning har visat att lärare och andra rådgivare är för 
dåliga på att tala om sexualitet och därmed också om risker för 
hivsmitta (Koch & Jensen 1991:7). 

Den kunskap gymnasisterna anger att de saknar förmedlas inte 
inom kampanjernas ram. De vill veta var hivsmittan har sitt ursprung. 
Ungdomarna frågar efter hur det kommer sig att situationen med 
hivsmitta Över huvud taget har kommit att beröra dem. Dessutom ef
terlyser de mer konkret information om hur smittspridningen ser ut i 
deras närmaste omgivning. För att de själva ska kunna ta ställning till 
sitt beteende anser de sig behöva uppgifter som hittills inte har gått att 
läsa i det informationsmaterial som ges ut av ansvariga myndigheter. 
Deras inställning till kampanjmaterialet röjer uppfattningen att ungdo
marna inte efterfrågar några förnumstiga råd om hur de ska kunna 
skydda sig mot en eventuell smitta. De vill i stället ha ett konkret un
derlag för att själva kunna fatta beslut om sina egna åtgärder. 

Denna inställning hos ungdomarna genomsyrar mitt material. 
Ungdomarna vill betraktas som vuxna nog att ta ställning i fråga om 
preventiva åtgärder i samband med sexuella relationer. Om de kan få 
ett relevant beslutsunderlag kan de fatta de nödvändiga besluten på 
egen hand. De värjer sig mot den förmyndarinställning som präglar 
kampanjmaterialet. 

Den här attityden hos ungdomarna ställer helt andra krav på infor
mationen. Enligt dem bör materialet innehålla mer fakta, beräkningar 
av antalet smittade i olika regioner och i andra länder, tillsammans 
med en någorlunda rimlig riskberäkning. Flera efterfrågar också 
forskningsresultat kring bekämpningen av aidssjukdomen. För att 
bemöta dessa önskemål skulle informationen behöva vara av mer 
deskriptiv karaktär och mindre preskriptiv till sin form. Den 
information som saknas är en mer neutral beskrivning av den 
situation som föreligger. Om ungdomarna får tillgång till sådan 
information kan de handla utifrån detta. 

Vi saknar i stor utsträckning vetskap om möjliga strategier för att 
förmå ungdomar att omvandla sina kunskaper om smittrisker till en 
insikt, som kan leda fram till ett kollektivt ansvarstagande för den 
uppkomna situationen. Det ansvaret skulle bl a innebära en ökad 
kondomanvändning bland ungdomar. Bandura (1991:28) har dock 
ställt upp fyra komponenter för att få till stånd ett effektivt program 
som leder till omfattande livsstilsförändringar: Den första är ett in
formationsmaterial som är utformat så att det ökar- ungdomars med
vetenhet och kunskap om hälsorisker. Den andra komponenten rör 
utvecklingen av de sociala och självreglerande färdigheter som be
hövs för att översätta information till effektiva förebyggande hand
lingar. Den tredje komponenten siktar mot förbättrad färdighet för att 
informationen ska komma till användning i situationer som innebär 
ett- högt risktagande. Den sista komponenten handlar om att skapa 
socialt stöd för de önskvärda personliga beteendeförändringarna. 
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Den första komponenten, informationsmaterialets utformning 
skulle kunna förändras genom att innehålla mer kunskapsförmedlande 
faktauppgifter än vad det kampanjmaterial som analyseras i denna 
undersökning gör. Ungdomar vill ha ett bättre underlag för det egna 
handlandet, för att kunna översätta informationen i enlighet med den 
andra av Banduras komponenter. För att uppfylla kriterierna för den 
tredje komponenten, dvs att förbättra färdigheter i att vidta preventiva 
åtgärder i konkreta situationer, skulle det krävas att kondomanvänd-
ning vore ett allmänt accepterat beteende hos ungdomar. Det sociala 
stödet slutligen, för att åstadkomma beteendeförändringar, bör bli så 
starkt att kondomanvändning blir norm och annat beteende avvikel
ser. 

7.3 Intryck 

Det är helt klart att teves dokumentärer i ämnet hiv/aids är det som 
ungdomarna kommer ihåg bäst. Skälet till det är inte bara att teve vi
sade en uppmärksammad dokumentärfilm om en aidssjuk pojke, smit
tad via blodtransfusion, en kort tid före intervjutillfällena, utan fram
för allt verkar de ha blivit starkt påverkade av innehållet i de 
teveinslag som de berättar om. Programmen har väckt deras känslor 
så att de har blivit berörda av de smittades situation. En del av 
ungdomarna menar att det är just de här programmen som får 
ungdomarna att tänka till, på ett helt annat sätt än någon "predikan om 
hur man ska göra" som en elev uttryckte sig. Han menar att det är 
först genom teveprogrammen som konsekvenserna blir uppenbara för 
dem. Dokumentärernas popularitet och genomslagskraft har att göra 
med programformens möjlighet att skapa identifikationsobjekt för 
ungdomarna. I teveprogrammen skildras vanliga människor och deras 
livsöden efter det att de har fått vetskap om sin dödliga smitta. På så 
sätt inbjuds publiken att dela en gemenskap som leder till en känsla 
av närhet till och sympati för den drabbade. 

Att hälften av ungdomarna inte säger sig komma ihåg något 
särskilt inslag i materialet har säkert flera förklaringar. En är att hiv-
och aidsproblemet inte gärna kommer upp till ytan i sammanhang 
som den här undersökningen skapade. Förträngningsmekanismer slår 
lätt till, eftersom ämnet är laddat och för många mer eller mindre 
tabubelagt. För flera ungdomar är det närmast genant att över huvud 
taget prata om sexualitet, användning av preventivmedel och risker 
för sexuellt överförbara sjukdomar. Rent allmänt kan det också vara 
svårt att i det allmänna mediebrus som omger ungdomar i egenskap 
av flitiga medieanvändare, särskilt teve, komma ihåg någon särskilt 
utvald text eller ett specifikt radio- eller teveinslag. 
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7.4 Påverkan 

För att hiv- och aidsinformationen ska kunna påverka ungdomarna 
krävs för det första att de uppmärksammar det budskap som riktas till 
dem. Kampanjernas affischer och broschyrer uppvisar stora likheter 
med den kommersiella reklamen och tas därför inte riktigt på allvar 
av många ungdomar. De dömer t ex ut vissa affischer som enbart 
reklam för kondomer, ett budskap som de inte kopplar till hiv- och 
aidsfaran. Däremot tilltalas de av teves reklaminslag med kända 
skådespelare som framför budskap om risker för hivsmitta. De 
dokumentärer som har visats i teve om aidssjuka människor har som 
nämnts ovan utövat stark påverkan på de undersökta ungdomarna. 

De personer som har smittats av hiv och även insjuknat i aids, och 
som har framträtt i teve och givit sjukdomen ett ansikte, har påverkat 
den unga publiken. I dessa teveinslag framkommer en konkret bild av 
sjukdomen som därmed kommer närmare ungdomarnas egen 
föreställningsvärld. I intervjuerna ger de starka uttryck för att dessa 
program har påverkat dem i deras tänkande kring aidshotet. 

Att komma i personlig kontakt med en hivsmittad eller aidssjuk 
ungdom skulle emellertid vara den allra bästa påverkanstrategin 
enligt ungdomarnas egna utsagor. De anger att då först skulle det gå 
upp för dem att den här sjukdomen angår dem. Att med egna ögon se 
och erfara att hivsmitta kan drabba en person i deras egen ålder skulle 
betyda att de inte längre skulle kunna värja sig mot vetskapen om hiv 
och aids. De skulle få klart för sig att sjukdomen inte bara finns i 
deras föreställningsvärld utan att den också uppträder förkroppsligad, 
även hos unga människor. Ungdomarna i denna studie anger att då 
först skulle de kunna förstå att även de kan drabbas. 

7.5 Kommunikation 

I och med att smittrisken är ett faktum så kan vi inte lämna frågan 
utan vi måste bl a diskutera med ungdomarna själva vilka de 
framkomliga vägarna kan vara. I min intervjustudie har jag lagt fram 
följande scenario för umeungdomarna: tänk er att ni sitter med i en 
arbetsgrupp i er skola. Ni vet att smittspridningen har ökat i er stad 
och främst bland gymnasieungdomar. Vilka förslag skulle ni ge för 
att förbättra situationen? Flera förslag kom fram, men det vanligaste 
var att ungdomarna skulle tipsa skolledningen om att be någon som 
själv är hivsmittad eller som har någon smittad person i sin närhet 
komma och berätta om hur det är att bära på hivsmittan eller vara 
drabbad av aidssjukdomen. De önskar mer kunskap att förmedlas 
genom möten med yrkesfolk som t ex läkare och sjuksköterskor, som 
kan dela med sig av sina erfarenheter och insikter. Det skulle då inte 
ske inför en stor församling i en aula, där man lätt kan drömma sig 
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bort, utan i klassrummen, för att få till stånd ett verkligt möte och en 
fungerande tvåvägskommunikation. Amerikanska undersökningar har 
visat att attitydförändringar kring hiv och aids bäst uppnås i 
smågruppsdiskussioner (Markova & Power, 1992:127). De har funnit 
stöd för tanken att sådana metoder är mer effektiva än opersonliga 
massmediekampanjer, därför att de vidarebefordrar information från 
mun till mun tillsammans med en personlig kontakt (ibid). 

För att sammanfatta ungdomarnas önskemål kan jag konstatera att 
de vill kommunicera mer omkring den här svåra frågan. Den går inte 
in i deras medvetande och blir inte en del av deras vardag, om de inte 
får möjlighet att bearbeta och ventilera frågorna kring den uppkomna 
situationen med en ökad smittrisk för hiv/aids. De ger själva uttryck 
för att Banduras fyra komponenter (jfr 7.2) krävs för att åstadkomma 
beteendeförändringar. Slutsatsen skulle i så fall bli att det här proble
met inte går att informera bort utan bör ges ett större utrymme för 
diskussion i skola och annan verksamhet, dvs mer kommunikation 
parallellt med en mer effektiv och trovärdig information. 
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Sammanfattning 

Sedan hivsmittan blev känd på 1980-talet har Aidsdelegationen och 
Folkhälsoinstitutet genomfört flera informationskampanjer riktade till 
främst ungdomar för att förhindra smittspridning. .Målet med dessa 
kampanjer kring hiv/aids är att få ungdomar att praktisera säkrare sex, 
främst genom ökad kondomanvändning. Denna studie behandlar de 
informations- och kommunikationsproblem som uppstår i samband 
med en kampanjs utformning och ungdomars tolkningar av dess 
budskap. Avsikten med undersökningen har varit att få fram 
kunskaper som underlag för framtida påverkansstrategier i syfte att 
förhindra en spridning av hivsmitta i Sverige. 

Undersökningen består av tre delmaterial, en kampanj i form av 
broschyrer och affischer, en enkät besvarad av 406 ungdomar på 
gymnasiets praktiska och teoretiska linjer samt smågruppsintervjuer 
med 60 av dem. Kampanjmaterialets retoriska uppläggning och 
argumentation analyseras i tre broschyrer och fyra affischer aktuella 
vid tiden för undersökningens genomförande, 1993. Dessa texter och 
bilder i kampanjmaterialet har också de intervjuade ungdomarna 
tolkat och kommenterat. Enkäten har även besvarats av en 
kontrollgrupp bestående av 50 vuxenstuderande. 

Hiv-/aidskampanjer i Sverige har hittills byggt på ett antagande 
om att beredskapen att använda kondom ännu inte är utbredd inom 
målgruppen, men att den ska vara det i högre grad efter kampanjernas 
genomförande. Ungdomar, som på ett naturligt sätt ofta intar en 
skeptisk hållning gentemot vuxensamhället och dess 
myndighetsutövande, ställer sig ofta kritiska till den officiella hiv-
och aidsinformationen. Deras mottagande är selektivt, de väljer att 
låta sig påverkas enbart av den information de själva bedömer som 
väsentlig. Informationens presentationsform inverkar därför på i 
vilken utsträckning ungdomar uppmärksammar, förstår, minns och tar 
till sig budskap. Även det sociala trycket, normerna i 
ungdomsgrupperna, kan ses som avgörande för hur unga människor 
tillgodogör sig tillgänglig information. 

På individnivå föreligger därtill en rad psykosociala hinder som 
försvårar för många ungdomar att ta nödvändig hänsyn till risken att 
bli hivsmittad. Ett hinder kan förklaras med begreppet orealistisk 
optimism som innebär att människor tenderar att uppfatta sig själva 
som mindre sårbara än andra när de utsätter sig för hälsorelaterade 
risker. Det gäller vid risktagande i samband med såväl rökning som 
hiv/aids. Särskilt avgörande är detta för tonåringar yars jagcentrerade 
här-och-nu-tänkande hindrar dem från att förutse framtida 
konsekvenser av ett risktagande. Framtiden ter sig så avlägsen. 
Dessutom är hivsmitta fortfarande ett nytt och okänt fenomen för 
dem. De har knappast kommit i kontakt med någon drabbad och i 
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inledningsskedet uppvisar smittan och sjukdomen heller inga synliga 
symtom. 

I studien ingår en text- och bildanalys av tre broschyrer och fyra 
affischer. Texterna i broschyrerna analyseras utifrån retorisk 
uppbyggnad och sätt att argumentera. Språkliga faktorer undersöks, t 
ex stilnivå, komplexitet och tilltal av läsaren, för att bedöma i vilken 
mån texterna är anpassade till målgruppen. Textens samband med 
bilden belyses genom att bedöma hur affischernas texter förankrar 
bildernas öppna budskap. Dessa tolkas med en semiotisk ansats för att 
få fram den för sändaren gynnade tolkningen. Kampanjmaterialet har 
visats för ungdomar som i intervjuer har fått ta ställning till 
påverkanskraften i broschyrerna och affischerna. 

Text- och bildanalysen visar att texterna i broschyrerna är 
professionellt utformade, retoriskt slagkraftiga och domineras av väl 
underbyggda argument. Faktabroschyren innehåller mycket 
information som ungdomarna redan känner till, t ex hur man skyddar 
sig mot hivsmitta. Däremot saknar den uppgifter som ungdomarna 
frågar efter, t ex beräknad smittrisk såväl i hemtrakter som i de länder 
som är deras resmål, t ex i samband med en tågluff. Resebroschyren i 
novellform läses som vilken skönlitterär text som helst. Den 
serietecknade kondombroschyren använder humorn som vapen och 
det greppet går hem hos de unga men de drar inte parallellen till den 
varning för hivsmitta som texten förmedlar. Serien mottas med ett 
skratt. Kopplingen mellan innehållets budskap i texterna och deras 
egen risksituation framstår som otydlig för dem. Texternas budskap är 
alltför indirekta. De är iklädda en retorisk form som är så tilldragande 
att formen ibland döljer själva budskapet. Ungdomarna ställer sig 
kritiska till budskapens utformning i kampanjmaterialet och uppger 
att de inte blir särskilt påverkade. 

Affischanalyserna visar att bildernas budskap sällan tolkas på det 
sätt som sändaren avser. De är antingen alltför konstnärligt utformade 
för att tilltala ungdomar eller alltför komplicerade för att de ska förstå 
innebörden i dem. Deras reaktioner inför flera av affischerna mynnar 
i en undran vad bilden har för samband med hiv och aids. En annan 
reaktion är att bilden är så övertydlig, t ex kondompaket som bildar 
olika figurer, att den framstår som enbart reklam för en produkt, i det 
här fallet RFSU:s kondomer. 

Gymnasisterna uttrycker att de vill ha andra kunskaper än de som 
kampanjmaterialet innehåller, t ex senaste forskningsrön kring 
botemedel och uppgifter om varifrån hivsmittan kommer. En slutsats 
från intervjuerna är att ungdomarna inte önskar goda råd om hur de 
bör bete sig utan information och kunskaper som kan fungera som 
beslutsunderlag för det egna beteendet. De vill bli övertygade snarare 
än övertalade. 

En enkätundersökning av 406 elever har genomförts för att få 
kännedom om gymnasisternas kunskaper om hiv/aids, deras behov av 
information, informationens tillgänglighet och effekt samt 
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ungdomarnas sexuella vanor och kondomanvändning. I enkäten 
uppgav ungdomarna också i vilken mån och i så fall med vem de 
kommunicerar om hiv-/aidsproblemet. Resultaten visar att fyra av 
fem ungdomar har rätt så goda kunskaper i ämnet. Kvinnliga 
gymnasister som går teoretiska linjer och som är uppvuxna i 
akademikerhem besitter mest kunskap. Manliga gymnasister på 
praktiska linjer och uppvuxna i arbetarhem har däremot mindre 
kunskaper. 

Hälften av de undersökta ungdomarna har haft en sexuell relation 
och majoriteten av dem använder kondom. En femtedel av dessa unga 
anger dock att de bara ibland, sällan eller aldrig, använder skydd vid 
samlag. På frågan om vetskapen om hiv/aids har medfört några 
förändringar i gymnasisternas livsstil ger de uttryck för en kluvenhet i 
sin inställning. Vissa säger att de har blivit försiktigare och skyddar 
sig mer, andra lever i tron att smittan inte kan drabba dem själva. 
Kopplingen uppges vara för svag mellan ungdomarnas kunskaper om 
hivsmitta och deras beteende. 

Hälften av alla undersökta ungdomar tycker inte att de har fått 
tillräckligt med information i ämnet hiv/aids. De kvinnliga 
gymnasisterna, de som enligt denna studie vet mest, anser sig i högre 
grad vara otillräckligt informerade vid en jämförelse med de manliga 
gymnasisterna. Den information de saknar är främst uppgifter om hur 
stor smittrisken beräknas vara i deras omgivning. De vill också veta 
varifrån viruset kommer, hur de kan upptäcka symtomen på smitta 
och hur sjukdomen aids utvecklas. Endast en minoritet anger att de 
behöver råd om hur man skyddar sig mot smitta. 

Teves do ku m e n t är p ro g ra m om hivsmittade och aidssjuka har 
enligt ungdomarna gjort ett mycket starkt intryck på dem. Den 
främsta källa till information som gymnasisterna anger är inte 
hiv/aids-kampanjer utan teveprogram. Många av de undersökta minns 
också reklaminslag som har visats i de kommersiella kabelkanalerna. 
Även tidningar och radio rapporteras som källor. Av kampanjernas 
material har broschyrer varit informationskälla för en tiondel av 
ungdomarna, affischer ännu färre (3%). Informationen i 
kampanjmaterialet bedöms vara lättillgänglig och begriplig av de 
flesta. 

En ökad smittrisk anges vara den största källan till oro. Här intar 
rädsla för smitta vid blodtransfusion en särställning, mycket beroende 
på att sådana fall har lyfts fram i massmediernas utbud. Kvinnliga 
gymnasister uppger sig överlag vara något mer oroade än manliga. 
Att vetskap sprids om att smittan finns och att forskningen inom 
området gör nya framsteg har en viss lugnande inverkan på 
ungdomarna. Hiv/aids-faran är samtalsämne bland de flesta av de 
undersökta ungdomarna, framför allt bland kvinnor på teoretiska 
linjer. Det är främst kompisar eller sin partner de pratar med. 
Skolpersonal och föräldrar fungerar inte som samtalspartners i detta 
ämne annat än i mycket blygsam omfattning. 
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Vilka slutsatser är möjliga att dra av denna studie? Hur ska vi 
förbättra påverkansstrategier inför fortsatta preventiva åtgärder? Hur 
ska vi kunna förhindra en ökad spridning av hivsmitta? För det första 
bör kampanjmaterialet utformas i närmare samarbete med 
målgruppen. Budskapen i bild- och textmaterialet ska uttryckas i 
klartext, vara entydiga och anpassade till den ungdomskultur vars 
sammanhang de ingår i. ^ 

För det andra bör skolan ta in kampanjerna i sitt dagliga arbete 
och bättre leva upp till det ansvar som eleverna förväntar sig. 
Skolmiljön lämpar sig mycket bra för att dels förmå eleverna att ta till 
sig den kunskap om hiv/aids de behöver, dels bidra till att 
tillfredsställa elevernas önskemål om att kunna kommunicera mer 
omkring det här problemet. Skolan har också möjlighet att ta in 
experter på ämnet som kan besvara de frågor gymnasisterna 
formulerar. 

För det tredje är det viktigt att förändra innehållet i kampanjer så 
att de bättre motsvarar de behov av ny kunskap ungdomarna frågar 
efter. Att ge råd om hur man skyddar sig mot hiv verkar närmast 
överflödigt. Däremot måste deras önskan om att få veta mer om 
smittspridning och forskningsrön tas på allvar för att kampanjerna 
inte ska förlora i trovärdighet hos ungdomarna. 

Genom arbetet med denna undersökning har jag fått ett bestående 
intryck av att ungdomar är vilsna på sin väg in i vuxenlivet. Jag har 
stor respekt för deras sätt att förhålla sig till det ansvar sexuella 
relationer kräver av dem. Min förståelse har ökat för de problem unga 
människor ställs inför, mycket beroende på bristande relevant insikt i 
hur de för egen del ska hantera riskerna för hivsmitta. Ungdomarna 
har gett mig tydliga signaler som visar att de är beredda att ta risken 
för hivsmitta på allvar. Vad de unga efterfrågar är de vuxnas stöd och 
tilltro till deras förmåga att lära sig leva med hiv- och aidsproblemet. 
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Summary 

Since hiv became known in the 1980s the aids delegation and the 
Swedish Health Institute have carried out many information 
campaigns targeted primarily at young people so as to prevent the 
spread of the disease. The goal with these hiv/aids campaigns is to get 
youth to practice safer sex, mainly through increased use of condoms. 
This study discusses the information and communication problems 
associated with the formulation of a campaign and young people's 
interpretation of the messages. The intention with this research has 
been to develop the knowledge to provide a foundation for future 
strategies of influence in order to limit the spread of hiv infections in 
Sweden. 

The investigation consists of three parts, a campaign in the form 
of brochures and posters, a survey answered by 406 young people in 
secondary school practical and theoretical programs as well as small 
group interviews with 60 of them. The study analyzes the campaign's 
rhetorical structure and arguments as presented in three brochures and 
four posters being used at the time of the investigation in 1993. The 
youths surveyed have interpreted and commented on the campaign 
text and pictures. The survey was also administered to a control group 
of 50 adult students. 

Hiv/aids campaigns in Sweden have up to now built upon the idea 
that preparedness to use condoms is not yet widely spread in the 
target group but that it should be to a higher degree after the 
campaign's completion. Young people, who often hold a naturally 
skeptical attitude toward adult society and its official activities, are 
frequently critical of the hiv and aids information. Their reception is 
selective, they allow themselves to be influenced only by that 
information which they themselves judge to be essential. Therefore, 
the form with which the information is presented influences to what 
degree young people pay attention to, understand, remember and take 
to heart the message. Social pressures and the norms in the young 
people's groups can also be seen as decisive for how youth assimilate 
information. 

On the individual level as well there are a series of psycho-social 
barriers which make it more difficult for many young people to take 
into consideration the risk of becoming hiv infected. One of these 
barriers can be explained with the concept of unrealistic optimism 
which implies that people tend to consider themselves less vulnerable 
than others when they expose themselves to health related risks. This 
applies to such risk taking as smoking as well as to hiv/aids. This is 
especially crucial for teenagers whose egocentric, here and now 
thinking hinders them from being able to see the consequences of risk 
taking behavior. The future seems so distant. Furthermore, hiv is still 
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a new and unknown phenomenon for them. They have rarely come in 
contact with anyone who is affected by the illness, and in its early 
stages the disease shows no visible symptoms. 

This investigation includes an analysis of the text and pictures in 
three brochures and four posters. The text in the brochures is analyzed 
according to its rhetorical construction and argument structure. 
Language factors such as style level, complexity and address of the 
reader are analyzed so as to determine to what degree the texts are 
adapted to the target group. The connections between text and 
pictures are illuminated by judging how the posters' text anchors the 
pictures' open meanings. These are interpreted from a semiotic 
perspective in order to bring out the originator's preferred reading. 
The campaign material has also been shown to young people who 
were able to express their opinions in the interviews about how 
influential the brochures and posters were. 

The analysis of the texts and pictures shows that the brochures are 
professionally formulated, rhetorically powerful and dominated by 
well supported arguments. The information brochures contain much 
information which the youths are already aware of, for example, how 
to protect oneself against hiv infection. On the other hand, they lack 
information the young people ask for, such as the calculated risk of 
infection not only at home but also in those countries which they 
might travel to while Interrailing. Travel brochures in short story 
form are read like any other type of literature. The comic strip like 
condom brochures use humor as a weapon and that device connects 
with young people but they don't draw a parallel with the warning 
about hiv infection which the text carries. The comics are received 
with a laugh. The connection between the information contained in 
the text and their own risk situation appears unclear to them. The 
messages in the texts are entirely too indirect. They are clothed in a 
rhetorical form which is so attractive that at times the form hides the 
message. Young people are critical of the formulation of the 
messages in the campaign material and state that they have not been 
especially influenced. 

The analyses of the posters show that the pictures' messages are 
seldom interpreted in the way the creators anticipated. They are 
either too artistically formulated to address youth or too complicated 
for young people to understand the implications of them. Their 
reactions to many of the posters is to wonder what possible 
connection there is between the pictures and hiv and aids. Another 
reaction is that the pictures are so overly explicit, for example, 
condom packets that form different figures, that they appear to simply 
be an advertisement for a product, in this case RFSU's condoms. 

Secondary school students state that they want other information 
than that which the campaign material presents, for example, the 
latest research discoveries on an aids cure, and from where hiv came 
One conclusion drawn from the interviews is that young people do 
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not want good advice on how they should behave but rather 
information and knowledge which they can use in deciding their own 
behavior. They would rather be convinced than persuaded. 

A survey of 406 students has been carried out to discover 
secondary students' knowledge about hiv/aids, their need for 
information, the information's availability and effect as well as the 
youths' sexual habits and condom usage. In the survey the young 
people declared to what degree and with whom they communicate 
about the hiv/aids problem. The result shows that four out of five 
have good knowledge about the subject. Female students in the 
theoretical courses who have university educated parents have the 
greatest knowledge. Male students in the practical courses who are 
from working class families have the least. 

Half of the surveyed students have had sexual relations and the 
majority use condoms. A fifth of these youths state that they seldom, 
rarely or never use protection when having sex. When asked if 
hiv/aids has caused any changes in secondary students' lifestyles, 
they express a divided opinion. Some say that they have become 
more careful and protect themselves more, others live in the belief 
that the disease can not affect them. The connection between youths' 
knowledge about hiv and their behavior appears to be too weak. 

Half of all the surveyed young people believe that they have not 
gotten sufficient information about aids/hiv. The female secondary 
school students, those who according to this study know the most, 
feel they are insufficiently informed to a higher4 degree than the 
secondary school males do. The information they want is primarily 
facts about how great the chances are of becoming infected in their 
region. They also want to know where the virus came from, how they 
can detect symptoms of infection and how aids develops. Only a 
minority believe that they need advice on how to protect themselves 
against becoming infected. 

According to young people, television documentary programs on 
hiv infection and the aids disease have made a great impression. The 
leading source of information cited by secondary students is not 
hiv/aids campaigns but rather television programs. Many of those 
surveyed also remember advertisements that have been aired on the 
commercial cable channels. Newspapers and the radio are also listed 
as sources. Of the campaign material, the brochures have been 
information sources for a tenth of the youths, the posters for even 
fewer, only three percent. The information in the campaign material is 
judged as being comprehensible and easy to understand by most. 

An increased risk of infection is named as the greatest cause for 
alarm. Fear of infection from blood transfusions holds a special 
position due mostly to the fact that such cases have been emphasized 
in the mass media's programming. Female secondary school students 
on the whole are more concerned than male students. The fact that 
knowledge about the disease is being disseminated and that research 
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in the area has made some new advances has a calming effect on 
young people. The dangers of hiv/aids is a topic of conversation 
among most of the youths surveyed, particularly among young 
women in theoretical studies. It is primarily friends or their partners 
whom they talk with. School personnel and parents do not function as 
dialogue partners in this area to any more than a very modest degree. 

What conclusions may we draw from this study? How can we 
improve the strategies for future preventive measures? How can we 
avert an increase in the spread of hiv infections. In the first place, 
campaign material should be formulated in greater cooperation with 
the target groups. The messages in the graphic and text material 
should be expressed clearly, should be unambiguous and should be 
adapted to the youth culture whose context it is to become a part of. 
Secondly, the schools should take the campaigns into their daily 
agenda and do a better job of living up to the responsibility the 
students expect. The school environment is very appropriate partly for 
allowing students to absorb the knowledge about hiv/aids that they 
need and partly for contributing to satisfying students' desires to be 
able to communicate more about this problem. The schools also have 
the possibility of bringing in experts on the subject who can answer 
the students' questions. Thirdly, it is important to change the content 
of the campaigns so that they better correspond to the need for new 
knowledge that young people seek. To give advice about how to 
protect oneself from hiv seems almost superfluous. However, their 
desire to know more about the spread of the disease and research 
findings must be taken seriously so that the campaigns do not lose 
credibility with youth. 

Through working with this study I have received a lasting 
impression that young people are lost on the path into an adult life. I 
have a great deal of respect for their attitude to the responsibility 
sexual relations demand of them. My understanding has increased for 
the problems young people are confronted with primarily due to 
insufficient relevant insights about how they personally should 
manage the risks of becoming infected with hiv. Young people have 
given me clear signals that they are ready to take the risks of the 
disease seriously. What they are demanding is adult support for and 
faith in their ability to learn to live with the hiv and aids problem. 
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BILAGA 1 

UMEÅ UNIVERSITET 
Insiitutionen för nordiska språk 
Inga-Britt Lindblad 

HIV-AIDS-INFORMATION 1993 

Svara genom att sätta kryss eller skriv ditt svar på anvisad plats! Fråga om något 
är oklart! 

1. Hur gammal är du? år 

2. Är du man eller kvinna? man ( ) 
kvinna ( ) 

3. Vilken gymnasielinje går du? 

4. Var är du bosatt under veckorna, när du går i skolan? 

i Umeå tätort ( ) 
utanför Umeå tätort ( ) 

inackorderad i Umeå ( ) 
hyresrum/lägenhet i Umeå ( ) 

5. Vilket yrke har din pappa? (Ange så noggrant som möjligt 
Skriv t ex korpral eller major, skriv inte militär.) 

6. Vilket yrke har din mamma? (Ange så noggrant som möjligt. 
Skriv t ex läkare, undersköterska, inte vårdpersonal.) 

7. Tycker du att du har fått tillräckligt med information om hiv/aids? 

Ja(  )  
Nej ( ) 

Vet inte ( ) 

8. Varifrån har du i första hand fått din information? 
broschyrer ( ) 

affischer ( ) 
tidningar ( ) 

radio ( ) 
o

T V (  )  
har inte fått någon ( ) 

9. Hur har du uppfattat den information du har fått? 

mycket svår att förstå ( ) 
ganska svår att förstå ( ) 

begriplig ( ) 
mycket lätt att förstå ( ) 
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10. Vilka personer har i första hand informerat dig? 
föräldrar ( ) 

skolpersonal ( ) 
massmedierepresentanter ( ) 

kompisar ( ) 
andra, nämligen ( ) 

11. Vilken typ av information om hi v/aids saknar du? 

uppgifter om varifrån hiv-viruset kommer ( ) 
kunskap om hur aids-sjukdomen utvecklas ( ) 

beräkningar av smittorisken ( ) 
uppgifter om smittspridning ( ) 
råd om hur man skyddar sig ( ) 

annat, t ex ( ) 
saknar ingen information ( ) 

12. Finns det någon särskild information om hi v/aids som du sett/hört och 
speciellt kommer ihåg? ( t ex någon speciell annons, broschyr, TV-, radio
reklam eller -program, affisch, etc.). 

( ) Ja, ange vilken eller vilka (beskriv ungefär vad det var för något). 

( ) Nej 

13. Händer det att du pratar med någon om sex- och samlevnadsfrågor? 

mycket sällan/aldrig ( ) 
ganska sällan ( ) 

ja, ganska ofta ( ) 
ja, mycket ofta ( ) 

Om du svarat med något av "ja"-alternativen, i så fall med vem? 

(Du kan ange flera alternativ.) 
( ) mamma ( ) pappa ( ) syskon ( ) partner ( ) kompisar 
( ) vårdpersonal ( ) skolpersonal 

Om du svarat med något av "sällan/aldrig"-alternativen, i så fall varför inte? 

14. Tror du att du själv skulle kunna bli smittad av hi v-virus? 
Ja(  )  

Nej ( ) 

Om du svarar ja, hur stor eller liten upplever du risken? 
mycket stor ( ) 
ganska stor ( ) 

ganska liten ( ) 
mycket liten/obefintlig ( ) 

Om du svarar nej, varför inte? 
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15. Hur många sexuella kontakter har du haft det senaste året? 

inte med någon ( ) 
med en person ( ) 

med fler än en person ( ) 

16. Tänker du på smittorisken när du är sexuellt aktiv tillsammans med någon? 
ja, ofta ( ) 

ja, ibland ( ) 
nej, sällan ( ) 
nej, aldrig ( ) 

17. Skyddar du och/eller din partner dig/er vid samlag? 
ja, ofta ( ) 

ja, ibland ( ) 
nej, sällan ( ) 
nej, aldrig ( ) 

Om du svarat med något av ja-alternativen, hur brukar du/ni skydda 
dig/er? 

p-piller ( ) 
kondom( ) 

spiral ( ) 
annat, t.ex. ( ) 

Om du svarat med något av nej-alternativen, varför inte? 

18. På vilka sätt tror du att hiv-viruset sprids? 
vid homosexuellt umgänge ( ) 

vid heterosexuellt umgänge ( ) 
genom blod och blodprodukter ( ) 
från mor till barn vid graviditet ( ) 

vid kroppskontakt och kramar ( ) 

19. Hur många tror du beräknades vara smittade av hiv-viruset i Sverige sista 
kvartalet år 1992? 

ca 2000 ( ) 
ca 4 000 ( ) 

ca 40 000 ( ) 

20. Är det någon särskild typ av information kring hiv och aids som du tycker 
är oroande eller lugnande? 

oroande( ) 

Vad, i så fall? 

lugnande( ) 
Vad, i så fall? 

( ) Nej 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE 

A. FÖRESTÄLLNINGAR 

1. Vilken föreställning har ni om hi v-viruset och aids? 
2. Vilken bild frammanar de här orden hos er? 
3. Hur tänker ni omkring det här problemet? 

B. KOMMUNIKATION 

4. Brukar ni prata om det här problemet med varandra? 
5. Har ni någon vuxen att prata med, om ni skulle vilja det? 
6. Tror ni att det pratas tillräckligt om detta? 

C. BETEENDE 

7. Har vetskapen om hiv/aids förändrat er på något sätt? 
8. Tänker ni själva på risken att bli smittad? 

D. MASSMEDIER 

9. Har ni sett något/några program på teve eller hört i radion om hiv/aids? Vad i 
så fall? Hur uppfattade ni dessa? 

10. Brukar ni läsa i tidningarna om hiv/aids? 
11 .  Kommer ni  ihåg  något  spec ie l l t  som har  berört  er ,  t  ex  något  som har  oroat  

eller lugnat er? 
12. Om ni jämför alla sätt som ni får/har fått information om hiv/aids, vilket har 

varit mest betydelsefullt för er? 
Affischer, broschyrer, tidningar , radio, teve, kompisar, 
skolan, föräldrar eller någon annan? 

E. INFORMATIONSMATERIAL 

13. Vad tycker ni om de här affischerna? Har ni sett dem förut? 
14. Tror ni att ungdomar i er ålder blir påverkade av dessa? 
15. Läser ni broschyrer om hiv/aids, om ni stöter på dem? 
16. Vilken typ föredrar ni? Fakta eller berättelser? 

F. BRISTER 

17. Saknar ni information om något? 
18. Vad skulle ni vilja veta mer om? 
19. Tänk er i framtiden att smittspridningen har ökat. Vad skulle ni i så fall vilja 

förbättrades för att göra ungdomar mer medvetna om riskerna? 
20. Hur skulle det gå till? 
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