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Titel  

”Ha gärna samlag, men använd kondom!” - En studie kring RFSL:s informationsmaterial som är riktat till män som 
har sex med män 
"Do have intercourse, but use a condom!"  A study about RFSL's informative material aimed towards men who have 
sex with other men. 
 

Sammanfattning 

Abstract 

Studien bygger på en analys av RFSL:s informationsmaterial riktat till män som har sex med män (MSM), om hur de 

ska skydda sig mot hiv. Oftast vid hiv- och aidskampanjer ligger fokus på att avskräcka folk från att ha sex medan 

materialet i denna studie uppmanar individen till att ha sex. Det beror på att RFSL är medvetna om att det inte går 

att använda sig av olika skrämseltekniker för att avskräcka folk från att ha sex. Istället är deras budskap att ha säkrare 

sex och testa sig regelbundet så att individen är medveten om sin status.  

    De metoder som har använts för att analysera materialet är innehållsanalys samt semiotik. De teorietiska 

perspektiven som är utgångspunkterna i denna studie är; heteronormativitet, hegemonisk maskulinitet och 

intersektionalitet. Alla tre teorier beskriver och granskar de strukturer som finns i samhället samt i dess institutioner. 

Dessa perspektiv har valts därför att de kompletterar varandra på ett bra sätt och är relevanta för studiens syfte. 

 

Nyckelord 

RFSL, MSM, hiv, säkrare sex, kondom, heteronormativitet, hegemonisk maskulinitet, semiotik och innehållsanalys 
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1. Introduktion 
I november år 1980 började allt fler läkare i USA uppmärksamma ett samband mellan flera 
patienter som hade samma sjukdomsförlopp och som slutligen avled av det. Det var under 
sommaren samma år som den första nyhetsartikeln skrevs om denna dödliga sjukdom, och det 
var då det blev känt för allmänheten. Sjukdomen kom att benämnas GRID (gay related immuno 
deficiency) då det främst var homosexuella män som insjuknade.1 Under år 1982 diskuterades att 
ett annat namn borde användas, och det var då begreppet AIDS (Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome) blev aktuellt. År 1984 kom forskare fram till att aids orsakades av viruset HTLV III, 
som senare kom att få namnet hiv.2  
    Antalet som blev nysmittade med human immunodeficiency virus (HIV) i Sverige steg under 
år 2007 för första gången på mycket länge. Den grupp som är i riskzonen är män som har sex 
med män (MSM). Sedan hiv-epidemin, som tog fart i början av 80-talet, har homosexuella män 
alltid varit i blickfånget. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter (RFSL) var en av de första organisationer som tog hiv på allvar. Sedan dess har RFSL 
varit en frontfigur för de informationskampanjer som har gjorts genom åren om hur individer 
kan skydda sig mot hiv. Än idag är hiv-frågan med på RFSL:s agenda och nya 
informationskampanjer görs. En av anledningarna till att RFSL inte har lagt ned frågorna kring 
hiv är att det år 2007 var omkring 33 miljoner människor i världen som var hiv-positiva samt att 
antalet nysmittade i Sverige steg. Trots att det var omkring 26 år sedan den första hiv-positiva 
personen diagnostiserades i Sverige är denna sjukdom fortfarande aktuell. Denna studie kommer 
att analysera de broschyrer som RFSL:s har producerat från 80-talet fram till idag. 3   
    Jag valde att genomföra denna studie efter att ha deltagit på en utbildningshelg på Noaks Ark, 
där mitt intresse för hiv- och aidsfrågorna växte. Efter många olika ämnesinriktningar samt 
diskussioner bestämde jag mig för att göra denna studie. Jag kontaktade RFSL för att se om 
studien var möjlig och huruvida de var positiva till den.  
 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka RFSL:s informationsmaterial som är riktat till MSM och 
hur de kan skydda sig mot hiv, under perioden 1983- 1989 och 2000-2008. Mer specifikt 
undersöktes materialet för att se om det hade skett några förändringar i bild- och 
textformgivningen över tiden. De frågeställningar som studien kommer att utgå ifrån är: Hur 
presenteras materialet? Finns det någon underliggande heteronormativ norm i materialet? Finns 
det någon hegemonisk manlig norm i materialet? 
 

1.3 Disposition  

Studien inleds med en beskrivning av materialet som följs av en presentation av utvalt material. 
Efter det följer en mer ingående genomgång av materialet, med titlar samt en kort beskrivning av 
dess innehåll. En beskrivning av hur avgränsningen i studien har gjorts avslutar materialavsnittet. 
Detta följs av avsnittet där studiens teorier utförligt beskrivs. De teorier som beskrivs är i ordning 
heteronormativitet, hegemonisk maskulinitet och intersektionalitet. Teoridelen följs av en 
beskrivning av RFSL:s roll. Sedan beskrivs utförligt studiens metoder, innehållsanalys och 
semiotik, samt min egen roll som forskare. Efter detta följer ett avsnitt där tidigare forskning 
beskrivs och sedan inleds resultatet av denna studie och den är uppdelad i tre delar, 

                                                 
1 Kallings O. Lars, Den yttersta plågan boken om AIDS s 30 ff 
2 Moberg Lars, Hiv och aids s 11 f 
3 Föreläsning, Global översikt Marie Dahlberg Hedlund, Hiv/ aids och global utveckling, Noaks ark, den 7 mars 2008 
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perioden”1983-1989”, perioden”2000-2008” och en gemensam analys av bägge perioderna. Hela 
studien avslutas med en diskussion där frågeställningar besvaras samt att resultatet presenteras.  
 

2. Material och urval 
Det material som används i denna studie är informationsmaterial från RFSL som är riktat till 
MSM om hur de ska skydda sig mot hiv. Materialet består av broschyrer och kort, som kommer 
från RFSL:s kontor i Stockholm och från Kungliga biblioteket. Materialet är indelat i två 
kategorier, den ena är åren ”1983-1989” och den andra är åren ”2000-2008”. Urvalet av 
materialet gjordes för att öka intresset för en jämförelse över tid för att kunna se om det finns 
några förändringar och skillnader. ”1983-1989”:s material består av åtta broschyrer. ”2000-
2008”:s material består av elva broschyrer och två kort. Totalt består Materialet av 21 stycken 
broschyrer och kort. Jag har valt bort ett antal broschyrer från de aktuella perioderna på grund av 
att de inte var relevanta för studien, då dessa inte berörde studiens syfte. 
    Nedan kommer en översiktlig tabell innehållande det aktuella materialet. Den består av årtal, 
titeln på broschyren med kursiva bokstäver samt en kort beskrivning av dess innehåll. Åren 1987 
och 2006 har jag inte hittat något material ifrån och därför har dessa årtal lämnats tomma i 
tabellen. Jag har försökt att få information om det har kommit ut något material dessa år men har 
inte lyckats med detta. Varken på RFSL:s huvudkontor eller på Kungliga biblioteket har de några 
broschyrer som utkom då. Det är dock viktigt att göra läsaren medveten om att det kan finnas 
eventuellt material från dessa år som inte är med i denna studie.  

2.1 En översiktstabell av materialet  

1983 
Aidsfakta – en broschyr med fakta angående 
aids 
1984 
Sex är härligt! – en broschyr med tips och råd 
om säkrare sex 
1985 
Aidsfakta – en broschyr med mer utvecklad 
fakta om aids 
1986 
Serie Video-numret och Nånting riktigt snuskigt – 
två broschyrer med uppmaning till att 
använda kondom och tänka på att ha säkrare 
sex 
1987 
 
1988 
Så här använder du kondom – en broschyr om 
hur läsaren sätter på en kondom på ett sätt 
Säkrare sex för heterosexuella kvinnor och män – 
en broschyr som upplyser om tips och råd 
för att praktisera säkrare sex 
1989 
Använd kondom– en broschyr om hur läsaren 
sätter på en kondom på ett sätt 
2000 

Vad varje kille bör veta – en broschyr med 
allmän information om vad läsaren bör 
tänka på 
Gummi och glid en broschyr hur man sätter på 
en kondom på ett bra sätt 
2001 
Bara för att det finns mediciner behöver man inte 
chansa – en broschyr med information om 
hiv och vikten av att använda kondom 
Att berätta eller inte berätta - en broschyr med 
tips och råd vid att berätta om sin hiv-status 
2002 
Att berätta eller inte berätta - en broschyr med 
tips och råd vid att berätta om sin hiv-status 
Härligt, härligt men inte helt ofarligt – ett kort 
med information och tips kring att suga av 
någon 
2003 
FAQ hiv – en broschyr om frågor och svar 
om hiv 
2004 
Stop hiv - en broschyr med upplysning och 
tips om hur läsaren kan skydda sig mot hiv 
Kondom - en broschyr om hur läsaren sätter 
på en kondom på ett sätt  
Klart kul med knull - en broschyr med 
information till säkrare sex 
2005 
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Hiv – the basics – ett kort med kort 
information om hiv 
Bättre att veta? - en broschyr som uppmanar 
att läsaren ska testa sig och allmän 
information om hiv 
2006 

 
2007 & 2008 
Konsten att suga kuk – ett kort med 
information om hur läsaren kan suga kuk på 
ett säkrare sätt 

 

2.3 Avgränsning  

För att få en mer tydlig struktur på studien har en avgränsning gjorts vad gäller 
informationsmaterialet. Den största avgränsningen som gjordes var att bestämma vilka 
tidsperioder som skulle ingå i studien. De perioder som blev aktuella för att undersökas närmare 
var ”1983-1989” och ”2000-2008”. Anledningen till att den första tidsintervallen valdes var att 
det var då det första materialet utgavs om hiv och aids. Den andra tidsintervallen valdes på grund 
av att det skulle bli mer intressant att få ett tidsperspektiv på materialet så att en jämförelse över 
tid var möjlig att göra.  
    En annan avgränsning som gjordes var att det material som analyserades var tryckta broschyrer 
och informationskort från RFSL som riktades mot MSM och hur de skulle skydda sig mot hiv. 
Ingen tv- och Internetreklam, inga affischer, kondomförpackningar eller andra broschyrer har 
analyserats då de inte har berört studiens syfte. Anledning till att gruppen MSM valdes var att det 
är den målgrupp som löper störst risk att bli smittad med hiv och därmed har det även gjorts flest 
broschyrer som är riktade till just denna grupp.4 
 

3. Teoretiska perspektiv 
I studien kommer främst begreppet ”MSM” att användas men det kan även förekomma att 
begreppet ”homosexuell” används. Anledningen till varför MSM används mer frekvent och inte 
homosexuella är för att begreppet homosexuell definierar den sexuella identiteten medan MSM 
definierar det sexuella beteende som en individ har. RFSL har valt att använda sig av begreppet 
MSM för att det når ut till en bredare målgrupp än det andra begreppet.5  
    Jag har inspirerats av ett heteronormativt perspektiv som är ett samlingsbegrepp för de normer 
som rör genus och sexualitet som en individ är intresserad av. Heteronormativitet upprätthålls av 
de samhälliga institutioner, lagar, regler, handlingar och relationer som sätter heterosexuella i 
fokus och som lyfter fram att det är det ultimata sättet att leva på.  
    Ett annat perspektiv som har inspirerat mig är hegemonisk maskulinitet vilket innebär att det 
västerländska samhället idag är uppbyggt på det sätt att det är den heterosexuella mannen som är 
den dominerande medan den homosexuella mannen är den lägre stående. Detta ger upphov till 
en genushierarki där den heterosexuella mannen är på toppen medan den homosexuella är i 
botten. 
    Det sista perspektivet är intersektionalitet som är ett synsätt på hur maktens konstruktion i 
samhällen ska analyseras samt om hur samhällets ojämlikheter ska granskas.  
    Dessa perspektiv har valts då de kompletterar varandra på ett bra sätt och är relevanta för 
studiens syfte. Här nedan följer en mer djupgående introduktion till varje teoretiskt perspektiv 
som har beskrivits ovan. 
 

                                                 
4 Intervju med Andreas Persson, Rådgivningssjuksköterska, RFSL Rådgivning Östergötland, den 21 januari 2009 
5 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Säkrare sex ©RFSL, 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention 
bland män som har sex med män s 26 
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3.1 Heteronormativitet 

I historien har homosexualitet varit en onaturlig böjelse och identitet. För ett århundrade sedan 
kunde personer som var homosexuella fängslas och något årtionde därefter sågs homosexualitet 
som en sjukdom. Idag förs det en debatt om att homosexuella ska bli jämställda med de 
heterosexuella. Detta är delvis sant, många diskriminerande lagstiftningar har avskaffats och 
homosexuella har fått flera rättigheter, men trots det finns det lagar idag som är formulerade på 
ett sådant sätt som skiljer homo- och heterosexuella åt i praktiken och där homosexuella känner 
sig särbehandlade av lagen.6  
    Tiina Rosenberg förklarar att heteronormativitet är ett antagande där man utgår från att alla 
människor är heterosexuella och att det är det mest naturliga sättet att leva på.7 Fanny 
Ambjörnsson beskriver heteronormativitet som ett samlingsbegrepp kring normer som rör genus 
och sexualiteter som en individ intresserar sig för. Mer specifikt menar Ambjörnsson att 
heteronormativitet upprätthålls av de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar 
som sätter heterosexualiteten i centrum och frambringar att det är det mest åtråvärda och 
naturliga sättet att leva på.8 Hon skriver ”Att leva med någon av motsatt kön betraktas som vi vet som 
mycket bättre, finare och mer naturligt än att leva med någon av samma kön.” 9 
    Don Kulick menar att heteronormativitet är allt i samhället som framhäver att den 
heterosexuella identiteten är självklar. Det han mer specifikt menar är att de institutioner som 
finns i samhället upprätthåller den identitet, men även individers inställningar och handlingar 
hålls även uppe av den heterosexuella identiteten. Kulick anser också att heteronormativitet är en 
skev bild av heterosexualitet och att det inte bara finns ett sätt att vara och känna sig utan det 
finns en mängd olika sätt vara och känna sig om en individ är heterosexuell.10 
    Kulick hävdar att heteronormativitet som ideologi har en materiell existens där den är invävd 
och stöds av de sociala strukturer och institutioner som ett samhälle är uppbyggt av. Det han ger 
exempel på är familj, skola, kyrka, idrott, arbetslivet och lagstiftningen.11 Rosenberg skriver i 
Queerfeministisk agenda att ”Heteronormativitet utgör det maktsystem som vidmakthåller och backar upp 
normer.”12 Mer specifikt menar hon att heteronormativitet består av två bärande principer:  
 

”Uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi och dem.” Och ”Assimileringen genom 
införlivandet av avvikelser i normen” 13 
 

    Idag läggs det stor vikt vid att placera in individer i fack, antingen homo- eller heterosexuell, 
det förstnämnda är mindre naturligt och önskvärt att tillhöra än det andra facket.14 Att 
heteronormativitet upprätthålls i samhället idag menar Ambjörnsson att det är genom förlöjning, 
patologisering och demonisering av de homosexuella som gör det.15 Kulick hävdar att 
heteronormativitet upprätthålls genom samma anledningar som Ambjörnsson nämner. Han 
menar att det finns ett antal olika strategier som upprätthåller den heteronormativa strukturen, 
dessa strategier är desamma som nämns ovan. 16 
 

                                                 
6 Ambjörnsson Fanny, Vad är queer? s 61f 
7 Rosenberg Tiina, Queerfeministisk agenda s 100 
8 Ambjörnsson Fanny, Vad är queer? s 51 f 
9 Ibid s 61 
10 Kulick, Don, ”Queerteori, performativitet och heteronormativitet” s 27  
11 Ibid s 29 
12 Rosenberg Tiina, Queerfeministisk agenda s 101 
13 Ibid s 102 
14 Ambjörnsson Fanny, Vad är queer? s 66 
15 Ibid s 75 
16 Kulick, Don, ”Queerteori, performativitet och heteronormativitet” s 28 
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3.2 Hegemonisk maskulinitet 

Genus är ett sätt att organisera kvinnor och män efter den sociala konstruktion som finns idag, 
att genom olika genusprocesser strukturera upp vardagslivet i olika givna fack. Dessa strukturella 
genusprocesser kan vara barnavård, barnafödande, kroppsliga genusskillnader och likheter. 
Genus refererar främst till kroppar vad de gör och inte gör, det behövs inte bara en referering till 
kroppen utan det kan även vara handlingar.17 I dagens samhälle är mannen norm och genomsyrar 
medvetet och undermedvetet i alla kulturer. I det patriarkala samhället finns den tolkning att de 
homosexuella männen inte är tillräckligt maskulina för att räknas som män. R W Connell menar 
att det går att koppla det till våra vanliga kulturella föreställningar om sexualitetens mysterium att 
motsatsen dras till varandra, det vill säga om en person dras till det maskulina måste individen 
vara feminin. Det behöver inte vara kroppsligt dragning utan det kan lika gärna vara själslig 
dragning.18  
    Maskulinitet, är det begrepp som Daniel Ekman syftar på är en mans beteende. Han menar att 
maskulinitet bör ses som en social och kulturell konstruktion. Varje mans maskulinitet är 
individuell och hänger samman med hans uppväxt, psykosexuell utveckling, de rådande kraven, 
förväntningarna samt de ideal som finns i samhället.19  
    Att män försöker hitta en tydlig könsidentitet för att finna delaktighet, bekräftelse samt 
betydelse i samhället är en självklarhet menar Ekman. Idéer och tankar som finns i den redan 
rådande samhällsstrukturen har en stor inverkan på hur män ska bete sig. Många män i samhället 
ser att det är skrämmande att ses som omanlig och att det skulle vara kränkande att inte klassas 
som en man. Ekman skriver att ”Den omanliga mannen är helt enkelt ett hot mot det rådande systemet. 
Detta förklarar varför den feminine mannen utsätts för både avsky och hån.”20 Connell hävdar detsamma 
som Ekman att det är kulturen som har definierat homosexuella män som feminina.21 Att 
homosexuella förtrycks av heterosexuella män är en direkt konsekvens av att den norm där 
homosexuella ses som feminina och medför att heterosexuellas manlighet stärks.22 
     Ekman hävdar att orden manlig och manlighet oftast förknippas med termer som beskriver 
kroppen och sexualiteten. Män associeras oftast med något kraftigt, tungt, starkt och potent. I de 
flesta kulturer används den manliga kroppen som metafor när det kommer till symboler, myter 
och ritualer.23 Ekman hävdar att många män vill leva i den klassiska stereotypiska mansrollen och 
leva upp till den, än att leva i ett liv balanserande på gränsen till ovetskap om vem man är som 
individ.24  
    En definition av begreppet hegemoni kan beskrivas på följande sätt: 
 

”(…) en komplex maktordning bestående av så väl kulturella, politiska och ekonomiska dimensioner. Tillsammans 
verkar dessa för att upprätthålla den situation som för närvarnade är den rådande.”25  

 
    I det rådande samhället är det de heterosexuella männen som dominerar medan homosexuella 
är de som är underordnade, detta ger upphov till en kulturell stigmatisering av gruppen 
homosexuella vilket innebär att de ligger i botten i männens genushierarki. Att det är de 
heterosexuella män som är normen i samhället beror på den maskulina hegemoni som är 
uppbyggd.26 
    Hegemoni som begrepp har sina rötter i Antonio Gramscis analys av klassrelationer.  
 

                                                 
17 Connell R. W, Maskuliniteter s 109 f 
18 Ibid s 177 
19 Ekman Daniel, En mans bok: om manlig identitet: teorier, ideal, verklighet s 133  
20 Ibid s 146  
21 Connell R. W, Maskuliniteter s 192 
22 Ibid s 225  
23 Ekman Daniel, En mans bok: om manlig identitet: teorier, ideal, verklighet s 143 f 
24 Ibid s 148  
25 Nordvall, Henrik, Folkbildning som mothegemonisk praktiks 19  
26 Connell R. W, Maskuliniteter s 116  
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”Det hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en ledande position i 
samhällslivet. Kulturellt sett höjer sig vid en given tidpunkt en viss form av maskulinitet över andra former. 
Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället 
accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras mäns dominanta position och kvinnors 
underordnade.”27  
 

    Hegemonisk maskulinitet är inte låst till en viss definition som alltid ser likadan ut, utan 
maskuliniteten håller hegemonin uppe med hjälp av olika genusrelationer som är byggda på 
dominans och underordning mellan olika grupper av män.28 Genom historien har relationerna 
mellan hegemoni och homosexuell maskulinitet varit en kriminaliserande bild av den 
homosexuella mannen, bilden har även innehållit provokationer och våld gentemot mot dessa 
män. 29  
  Idag menar Connell att trots att det är få män som vill, så lever en majoritet efter hegemoniska 
normer om hur de ska bete sig som män. Anledningen till det är att de därigenom kan 
tillgodogöra sig de patriarkala utdelningar som samhället ger. Han menar även att hegemonisk 
maskulinitet inte är fixerad vid en karaktär utan är mer anpassad efter situationer.30 Den rådande 
hegemoniska maskuliniteten har en sådan social auktoritet att det är svårt att säga emot, och det 
är det synsättet som formar synen på homosexualitet. Det vill säga att homosexuell maskulinitet 
är motsägelsefull då den går emot den rådande hegemonin i samhället, då heteronormativitet är 
den rådande normen. 31  
 

3.3 Intersektionalitet  

Intersektionalitet som begrepp introducerades i Sverige för inte så länge sedan. Det formulerades 
ursprungligen för att ta död på de traditionella gränser mellan ras/etnicitetsstudier samt de 
könsanalyser som fanns. Inom forskningen kom intersektionalitet att bli ett kodord som 
synliggjorde den rasifierade kvinnan i samhället.32  
    Intersektionalitet är främst ett teoretiskt instrument för att analysera och granska maktens 
konstruktion i samhällen och syna de ojämlikheter som finns. Paulina De los Reyes och Diana 
Mulinari klargör att intersektionalitet handlar om:  
 

”Vår uppfattning om att utveckla situerade och kontextuella analyser av process som skapar makt, hegemoni, 
ojämlikhet och motstånd. Det är kanske viktigt att understryka att intersektionalitet inte är en teori om makt, utan 
tar sin utgångspunkt i en rad maktteorier för att vidga förståelsen för hur maktrelationer artikuleras i olika 
sammanhang.”33 
 

    Intersektionalitet har även fokus på att granska sammanlänkningar mellan samhällets 
strukturer, institutioner och aktörer. De los Reyes och Mulinari menar att det inte går att syna de 
maktstrukturer som skapas, som kan synliggöra utsatthet och stigmatisering bland grupper, 
familjer och individer i samhället. Att inte kunna se dessa maktstrukturer osynliggör den 
diskriminering som finns och hindrar att en förändring av makten kan ske.34  
    Det intersektionella perspektivet tillämpas oftast inom det feministiska fältet, men kan även 
användas inom fler fält som exempelvis antirasistiska teoretiska fält för att visa hur rasism är 
inbäddad i sociala relationer samt i samhällets maktstrukturer. Intersektionalitet kan användas i de 
flesta fält där intresset för att få en förförståelse kring makt och ojämlikheter i samhället.35  

                                                 
27 Connell R. W, Maskuliniteter s 115  
28 Ibid s 114 ff 
29 Ibid s 186  
30 Ibid s 117 ff 
31 Ibid s 188  
32 de los Reyes Paulina & Mulinari Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap s 27 
33 Ibid s 126 f  
34 Ibid s 128  
35 Ibid s 27 
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4. RFSL:s roll  
Det första homosexuella aidsfallet i Sverige diagnostiserades år 1982. Samma år öppnades 
Venhälsan i Stockholm, en mottagning för homosexuella män. RFSL sammanställde då ett 
informationsmaterial för sina medlemmar för att motverka en fortsatt epidemi. Året efter gav de 
ut ”Aids-fakta”, den första broschyren som riktades mot homo- och bisexuella män med 
information och råd hur de kunde skydda sig mot aids. I mitten av 1980-talet började hiv att ses 
som ett hot i hela samhället och rädslan bland befolkningen att sjukdomen skulle kunna spridas 
till dem höjdes.36 Allmänheten trodde då att nysmittade personer skulle fördubblas varje halvår 
och stämningen i media var fientlig och aids kallades ”bögpest” eller ”bögcancer”. Den kraftiga 
stigmatiseringen och oron för aids innebar att RFSL inledde psykosociala projekt för att stötta 
dem som hade drabbats. Målet med dessa projekt var att förändra de insjuknades livsstil och 
kontaktmönster för att minska riskerna för smittspridning.37  
    År 1985 tillsatte regeringen Aidsdelegationen som skulle samordna olika insatser mot aids. 
RFSL var dock missnöjda med denna delegation för de ansåg att regeringen skulle förlora sitt 
fokus i aidspolitiken. RFSL:s åsikter om hiv-testning gick emot myndigheternas. Myndigheterna 
ville att många av de individer som räknades till riskgrupperna skulle testa sig för att de skulle få 
kunskap om hur många som var smittade. Även RFSL uppmanade sina medlemmar att testa sig, 
men enbart om de fick göra det anonymt på mottagningar som kunde ge psykosocialt stöd. Det 
var under denna tid som begreppet ”Säkrare sex” etablerades i RFSL:s agenda. En del av 
budskapet var att informera läsaren om hur man använder en kondom.38 I slutet av år 1985 
genomgick smittskyddslagen en lagändring som innebar att lagen skulle tillämpas på hiv-
infektion.39 Den lagändringen var RFSL emot och är än idag emot för de hävdar att lagen innebär 
att den hiv-positiva har allt ansvar vid sex och de anser att det ska vara upp till varje enskild 
person att ta ansvar att skydda sig vid sex. 40 RFSL ansåg även att det var viktigt att se till det 
sexuella beteendet istället för den sexuella identiteten och en avhomosexualisering ägde rum. Med 
avhomosexualisering menas att fokus skulle försöka flyttas från homosexuella som syndabockar 
för spridningen av hiv och det var det som höll på att ske i slutet av 80-talet då allt fler ”vanliga” 
personer smittades. 41 Under 80-talet tog RFSL fram fem grundprinciper för hiv-prevention och 
dessa var: att stödja en trygg sexuell identitet, bejaka sexualiteten och lusten, att inte moralisera 
över sexualiteten och att ge realistiska budskap. RFSL:s hiv-preventation har två funktioner att:  

 
”(…) sexualiteten måste beröras eftersom ingen sexuellt överförd sjukdom någonsin stoppas genom skrämsel och 
påtvingas avhållsamhet. Dessutom måste man bejaka och stödja den homosexuella människan och hans eller hennes 
sexualitet.”42  

 
En annan viktig princip var att informationen som fanns i broschyrerna inte skulle hindra folk 
från att ha sex på det sätt de själva ville. Istället skulle det ges kunskap och redskap för att 
tillfredställa dessa människors önskan. Det allra viktigaste inom preventionen var att de råd som 
gavs skulle gå att genomföras och att de var anpassade till det folk gjorde. ”De ska vara så enkelt 

                                                 
36 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Säkrare sex ©RFSL, 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention 
bland män som har sex med män s 10  
37 Svéd George, ”När aids kom till Sverige” s 229 f  
38 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Säkrare sex ©RFSL, 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention 
bland män som har sex med män s 10  
39 Svéd George, ”När aids kom till Sverige” s 236  
40 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Säkrare sex ©RFSL, 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention 
bland män som har sex med män s 14 
41 Ibid s 26 
42 Ibid s 30  



 12 

utformade som möjligt för att man lätt ska ta dem till sig.”43 Det RFSL gjorde var att de inte avrådde 
någon medlem från något utan bara gjorde de medvetna om vilka risker som var störst och vilka 
som var mindre. Denna hiv-prevention arbetar RFSL efter än idag.   
    I Sverige år 2008 rapporterades 8 370 fall av hiv och av dessa bor cirka 5 000 kvar i landet. 
Under år 2007 skedde det en ökning jämfört med tidigare år (se tabellen) och det är första gången 
på länge.44  
 

5. Metod och forskarens roll 

5.1 Innehållsanalys  

Den metod som har använts för att analysera broschyrerna och korten är etnografisk/kvalitativ 
innehållsanalys. Innehållsanalys är en bra metod då kommunikation och dess symboliska form 
ska analyseras.45 Det är en metod som är anpassad för att analysera dokument och texter på ett 
systematiskt sätt vilket är passande för denna studie. Holsti använder sig av begreppet ”latent 
innehåll”. Han menar att forskaren bör tänka på att granska materialet mer än bara på ytan, ”(…) 
att man tolkar den innebörd och den mening som ligger under ytan, (…)”46 
    Innehållsanalys har vissa likheter med grundad teori, och som forskare jobbar jag på liknande 
sätt. Skillnaden är att grundad teori fokuserar på kodning och framställning av teorier medan 
innehållsanalys fokuserar på insamling av materialet, läsandet samt reflektion av empirin. 47 
    En viktig fråga som ställs innan studien inleds är vilka medier som ska väljas? Innan materialet 
granskas måste frågeställningar skapas och specificeras eftersom det styr valet av media.48 De 
medier som valdes till denna studie var informationsmaterial i form av broschyrer och kort. Vad 
som styr vad som är väsentligt i materialet bestämts helt utifrån vilka frågeställningar som väljs 
som utgångspunkt för studien. 49 De frågeställningar som var aktuella i denna studie var: 

 
• Vilket samspel har bild och text?  
• Vad säger bilderna?  
• Hur får de fram sitt budskap?  
• Finns det något underliggande budskap?  

 
Dessa frågeställningar kom att bli en relevant del då materialet granskades. Efter att allt material 
hade sorterats och granskats hamnade det som hade valts i olika kategorier. Kategorierna var 
mina frågeställningar. Därefter kunde materialet sinsemellan jämföras för att sedan få fram ett 
relevant resultat för min studie.50  
 

5.2 Semiotik  

En annan metod som har använts vid bearbetningen av bilderna i materialet är semiotik. Denna 
metod kan även kallas semiologi och termen står för en vetenskap som undersöker tecknens 
mening det vill säga analysera text och verbalt språk. Tecken kan vara bilder, ljud samt ord. 

                                                 
43 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Säkrare sex ©RFSL, 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention 
bland män som har sex med män s 30 
44 Smittskyddsinstitutet 
45 Bryder Tom, Innehållsanalys som idé och metod s 6 
46 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder s 191 
47 Altheide L. David, Qualitative media analysis s 17  
48 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder s 194 ff 
49 Ibid s 196  
50 Altheide L. David, Qualitative media analysis s 23 f 
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Ferdinand de Saussure kan räknas som semiotikens grundare, han menade att man kunde 
betrakta språket som ett system av tecken.51  
    År 1964 publicerade Roland Barthes den första bildanalysen med semiotikens grunder.52 Det är 
det synsättet som jag har använt mig av för att granska bilderna i materialet. Han menar att alla 
bilder är kopplade till en skriven text på ett eller annat sätt, och att alla bilder är öppna och består 
av en mängd olika flytande betydelser. Han anser även att bildtecken kan tydas på en mängd sätt, 
och individen som beskådar bilden är i grunden fri att välja ut vissa betydelser och ignorera 
andra.53 Han har två termer som han använder sig av i sin analys och det är förankring och 
avbyte. Dessa begrepp ligger till grund när granskning och diskussion kring bildens förhållande 
till texten sker. När han granskar en bild menar han att den är mångsidig och består av en mängd 
kedjor som hänger ihop med varandra och det beror på vad åskådaren väljer att se som skapar 
bilden. 54 Exempelvis ett barn i Kenya ser på en bild som föreställer en häst med ränder som en 
zebra medan ett barn i Sverige kan se det som en häst med ränder. 
    Verkligheten är konstruktion som förmedlas genom kulturella bestämda system, det är Barthes 
grundsyn.  
 

”(…) det inte finns någon ren eller okodad upplevelse av en verklig eller objektiv värld. (…) Den förmedlas via 
koder, system av tecken. Dessa är aldrig universellt givna utan är historiskt och socialt bestämda och som sagt 
relaterade till bakomliggande intressen och syften.”55  

 
Han anser att alla bilder har en mängd olika betydelser och det är upp till betraktaren att välja 
vilken betydelse hon ser i bilden. I hans bildanalys använder han sig av en språklig nivå och en 

mytologisk nivå. Han använder 
sig av fler begrepp, men det är de 
som nämns innan som har 
använts i studien (se bilden56). 
Med den språkliga nivån 
(denotation) menar han att om 
en bild granskas så är det vad 
betraktaren verkligen ser. Som 
om betraktaren skulle titta på 
broschyren Att berätta eller inte 
berätta, är det en person som 
balanserar på ett rep. Med den 

mytologiska nivån (konnotation) menar han att den symboliska innebörden granskas, vad som 
mer kan tolkas in i bilden. Med samma broschyr som i föregående exempel innebär det då att 
symbolismen, osäkerhet och rädsla kan speglas i bilden. Denotation innebär att forskaren 
analyserar bildens bokstavliga betydelse, som med den språkliga nivån. Nästa exempel är 
broschyren Kondom!, framsidan består av ordet kondom och det finns en bild på kondomer. Med 
konnotation innebär det att de denotativa tecknen får ett merinnehåll, tecknen är laddade med en 
rad olika betydelser. Med samma broschyr som föregående exempel kan betraktaren tänka att 
kondom ska användas för att det skyddar mot könssjukdomar. Men han kan även få en tolkning 
av obehag och att han kanske inte litar på sin partner. 57 

                                                 
51 Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta & Nordström Z. Gert, Seendets språk: exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling 
och semiotisk teori s 9 f 
52 Ibid s 16 ff  
53 Lindgren Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser s 82 
54 Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta & Nordström Z. Gert, Seendets språk: exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling 
och semiotisk teori s 52  
55 Lindgren Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser s 77 
56 Ibid s 80, referens till bilden, Schematisk bild över Barthes terminologi. 
57 Ibid s 80 ff 
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    Vid bildanalysen användes ett nio punkter långt analysschema som hjälpmedel. Dessa punkter 
nedan är tagna från Seendets språk: exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori och det 
är de punkter som jag som forskare utgick ifrån när jag analyserade bilderna i studien.58  
 

1) Ett meddelande ska väljas ut (med meddelande menas bild eller text). 
2) Prova olika analysobjekt (med analysobjekt menas det område som ska analyseras). Ska meddelandet 

relateras till sändare, mottagare eller till den som analysera? 
3) Hålla isär analysobjekt från eventuellt undersökningsobjekt (med undersökningsobjekt kan två eller fler 

analysobjekt granskas). 
4) Notera om analysobjektet eller undersökningsobjektet ingår i någon diskurs. (En diskurs är ett sätt att tala 

om något eller ett sätt att tolka något på. Den innehåller vissa värderingar. 59) 
5) Använda ett denotativt perspektiv då bild och text var för sig och i samordning beskrivs.  
6) Använd ett konnotativt perspektiv för att undersöka analysobjekten. 
7) Samordna punkt sex och sju. 
8) Observera om retoriska knep används.  
9) Ta slutlig ställning till analysobjektet och en eventuell plats i en diskurs. (källa till schemat 60) 

 
Vid bildanalys är det viktigt för forskaren att veta vilket analysobjekt som ska granskas samt även 
vilka kontexter som kan påverka den. Det finns fyra olika kontexter, inre-, yttre-, sändare- och 
mottagarkontext som forskaren bör ta hänsyn till. Inre kontext är analysobjektets meddelande. 
Det kan vara en speciell teckenkedja i en bild eller text. Yttre kontext är alla tecken som är 
utanför den inre kontexten som har en direkt påverkan på denna, till exempel en broschyr som 
består av både en text och bild, då är den inre kontexten bilden och den yttre kontexten är texten. 
Att du som betraktare är medveten om sändare till analysobjektet kan påverka din tolkning av 
objektet, och det är det som är sändarkontext. Till exempel om du vet att en viss speciell 
journalist eller forskare har skrivit denna text kan det innebära att du redan har en tolkning av 
analysobjektet som gör att du inte är objektiv. Mottagarkontexten innebär att fokus ligger på hur 
mottagaren tolkar ett bestämt tecken eller kedjor av tecken i och med att det är en individuell 
process då alla har olika bakgrunder och kunskaper kring att tolka dessa tecken.61 Dessa kontexter 
har jag som forskare tagit hänsyn till samtidigt som jag har använt mig av de nio punkterna ovan 
när jag har analyserat bilderna. Punktlistan har jag följt på exakt samma sätt som den står i. 
 

6. Tidigare forskning  
Många studier har gjorts om hiv och aids rörande informationsmaterial. Ingen studie har dock 
gjorts kring RFSL:s informationsmaterial. En studie som liknar denna är den som är gjord av 
Inga-Britt Lindblad år 1995 - Hiv och aidskampanjer, en text- och mottagarstudie. Denna studie handlar 
om hur ungdomar uppfattar affischer samt broschyrer med information om hiv, dessa affischer 
är gjorda av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Aidsdelegationen. Lindblad kom i sin studie 
fram till att det budskap som affischerna har kan misstolkas. Ungdomarna menade att de inte 
blev särskilt påverkade av budskapet då affischerna inte var tillräckligt tilltalande för dem samt att 
de inte förstod allvaret i dem.62 
    Alan Bush och Gregory Boller har genomfört en retorisk analys där de tittade på amerikanska 
annonskampanjer mot hiv och aids. Kampanjerna hade tre olika ingångar som studerades; hur 
allmänheten beter sig mot aids, riskbeteendet samt hur man skulle agera gentemot aids. Därefter 
kunde tre gemensamma nämnare i studien synliggöras. Det var att dessa kampanjer ökade 
medvetenheten, skapade oro och fruktan samt ett budskap om att åskådaren kunde klara av 

                                                 
58 Hansson Hasse, Karlsson Sten-Gösta & Nordström Z. Gert, Seendets språk: exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling 
och semiotisk teori s 166 ff 
59 Ibid s 18  
60 Ibid s 166 ff 
61 Ibid s 38 f 
62 Lindblad Inga-Britt, Hiv och aidskampanjer: en text- och mottagarstudie s 78  
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situationen själv. Forskarna menade att i framtiden borde hälsorelaterad reklam utformas på ett 
annat sätt. Deras studie heter Rethinking the role of television advertising during health crises. 63 
    En annan studie gjord av Olga Linné och Yvette Rocheron är Aids, moral panic and opinion polls 
där de undersökte hur opinionsundersökningar kan fungera för att skapa värderingar och 
attityder kring aids. Deras resultat visade på att mediebevakningen kring aids i England var 
förvrängd och överdriven. Att medias bild av aids kan skapa incitament hos en befolkning för 
fruktan och diskriminering av dem som redan var smittade.64 
    Walter Gantz och Bradley Greenberg utförde en studie, The role of informative television programs in 
the battle against aids, kring effekten av tv-program som visades för ungdomar om hiv och aids. 
Ungdomarna som deltog i undersökningen gick i gymnasiet och på universitet i två stater i USA. 
Programmet ökade kunskapsnivån hos ungdomarna men det hade ingen påverkan på deras 
attityd gentemot aids. Resultatet blev att dessa program kunde ha en betydelse i kampen mot 
smittspridningen, dock skulle det kunna bli mer framgångsrikt om programmet hade visats för 
ungdomarna under en ännu längre period.65  
    Många studier har gjorts och de ovan är bara exempel på några av alla. Dessa studier har som 
målgrupp ungdomar eller samhället som helhet. Det är ingen av dessa studier som har en 
inriktning mot de grupper som befinner sig närmast i riskzonen. Den här studien skiljer sig på det 
sättet då material granskades som är riktat till MSM som är en grupp som är i riskzonen.  
 

7. Resultat 
Resultat är uppdelat i tre delar, i den första delen beskrivs materialet från ”1983-1989” och den 
andra delen består av en beskrivning av perioden ”2000-2008”. Den sista delen består av en 
gemensam analys av allt material. Anledningen till att det är i kronologisk ordning är att jag anser 
att det är ett bra sätt att presentera materialet på samtidigt som samhälleliga händelser kan 
presenteras som eventuellt kan ha en inverkan på varför materialet ser ut på det sätt som det gör.  
 

7.1 Perioden 1983-1989 

Det första materialet som utgavs av RFSL var broschyren Aidsfakta år 1983. Den främsta 
målgruppen för denna broschyr var RFSL:s medlemmar. I början av 1980-talet hade 
homosexuella i Sverige en ljus tid ända fram tills aidsepidemin bröt ut och präglade livet för dem. 
Panik i det svenska samhället bröt ut, folk hade aldrig trott att aids skulle kunna sprida sig från 
USA till Sverige. Kvällstidningarna skapade ännu mer panik då de använde sig av skrämmande 
löpsedlar om pesten, som de kallade aids för, samt hur stor smittorisken var.66 Den svenska 
regeringen tog inte epidemin på allvar då de trodde att aids inte kunde sprida sig till ”vanliga” 
människor.67 Det var då RFSL tog på sig rollen som informationsgivare till sina medlemmar, för 
de ansåg att något behövde göras och därmed kom Aidsfakta. Broschyren består av 12 sidor 
upplysningsinformation kring aids där de mest aktuella forskningsrönen beskrivs och även olika 
teorier bakom uppkomsten av aids tas upp. De personer som har större risk att smittas, 
information om kunskapen om att man är smittad samt hur behandlingen går till lyfts fram. I 
broschyren informeras också om andra sätt att skydda sig mot att bli smittad. På många ställen 
står det att det är de homosexuella som drabbas och att det är en farlig sjukdom.  
    Den broschyr som kom året efter Aidsfakta har ett klart och tydligt budskap i titeln ”Sex är 
Härligt!”. På framsidan är det flera bilder, den största bilden visar två män som sneglar på 
varandra samtidigt som de står i ett omklädningsrum och byter om. På framsidan finns också fem 
                                                 
63 Bush Alan J. & Boiler Gregory W., Rethinking the role of television advertising during health crises 35 f 
64 Linné Olga & Rocheron Yvette, Aids, moral panic and opinion polls s 429 f  
65 Walter Gantz & Bradley S. Greenberg, The Role of Informative Television Programs in the Battle Against AIDS   
66 Norrhem Svante, Rydström Jens & Winkvist Hanna, Undantagsmänniskor en svensk HBT-historia s 154  
67 Hekma Gert, ”Gayvärlden idag: från 1980 till idag” s 342 
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mindre cirkelformade bilder där tre av dem har ett streck över sig. Vid alla dessa bilder finns en 
tillhörande text vilket gör att läsaren kan göra sig en ännu tydligare tolkning av bilderna. De bilder 
som har ett streck över sig är sådant som inte ska göras medan de bilder som inte har några streck 
uppmuntras. Dessa bilder är svårt för läsaren att tolka på något annat sätt då texterna bredvid 
underlättar tolkningen. Exempel på budskap är ”Låt det inte gå får för honom i Din häck. Spruta inte i 
hans.” och ”Runka är häftigt och säkert.” Längst ned i det vänstra hörnet med relativt stor och 

fetstilt text står budskapet ”Säker sex är Härlig sex!”.68 Den 
första meningen på mittuppslaget förstärker det budskap som 
stod på framsidan att säkrare sex ska praktisera och det finns 
risker.  
 
”Sex är härligt! Det är en källa till glädje, ömhet, omtanke och energi, som vi gärna 
kan slösa med. Ett fint sätt att vara tillsammans. Hittills har vi inte haft så stor 
anledning att fundera över riskerna. Det har vi nu.”69  
 
Därefter följer en informationstext om aids och vad läsaren 
bör tänka på. På den andra sidan finns information om hur 
man praktiserar säkrare sex.  
    I mitten av 80-talet sker det många framsteg och upptäckter 

inom aidsforskningen. I och med det valde RFSL att uppdatera ”Aidsfakta” från 1983 med ny 
information som kom ut år 1985. De nya rönen var att forskare hade upptäckt viruset HTLV-III 
som senare kom att kallas hiv. Broschyren hade nästan samma struktur som den tidigare, men en 
del av informationen hade omformulerats och uppdaterats. Det som var nytt var att diagram 
användes. Ett stapeldiagram beskrev smittoutvecklingen i USA samt ett cirkeldiagram visade vilka 
grupper som hade drabbats värst av smittan. Där framgick det tydligt att i USA fördubblades de 
nysmittade varje halvår och den mest drabbade gruppen var aktiva homo- och bisexuella män. 
Som läsare förstod man allvaret kring epidemin och det blev extra tydligt med diagrammen. Ny 
information till skillnad mot den tidigare broschyren var råd för säkrare sex. Detta avsnitt 
markerades extra genom att vara inrutat i en annan färg än vad resten av texten var.  
    År 1986 kom RFSL ut med två broschyrer som hänger samman, det är två seriehäften, 
”Video-numret” och ”Nånting riktigt snuskigt”. Båda hade samma upplägg – en 21 bilder 
lång serie och tre bilder per sida i broschyren. Huvudpersonerna i båda serierna är två män. Båda 
männen vill ha sex men den ena är mer inriktad på säkerhet och vill använda kondom. I den ena 
serien går den säkerhetsmedvetne med på att ha sex utan kondom och i den andra slutar serien 
med att de bara runkar av varandra. Båda serierna avslutas med en bild där huvudpersonerna 
håller om varandra och bildtexten ”Sätt på först! Knulla sen!”.70 På det sista uppslaget i båda serierna 
finns det ”Säkrare sexråd” med följande rubriker som; ”Sex som kan innebära risk för smitta” och 
”Sex som alltid risk för smitta”.71 I båda serierna finns det i varje serieruta en eller flera pratbubblor 
som beskriver vad respektive person säger. Läsaren behöver inte läsa texten som finns i 
pratbubblorna utan kan genom att tolka bilderna förstå handlingen. Pratbubblorna finns där som 
hjälpmedel för att leda läsaren rätt. Det är det som Barthes menar med sin mytologiska nivå / 
konnotation, att betraktaren kan se en bild och få en tolkning men samtidigt lägga in andra 
tolkningar som kan komplettera den första tolkningen av bilden. 72 
    År 1988 kom broschyren ”Så här använder du kondom” ut. Framsidan visar en man med 
bar överkropp som håller en handduk runt nacken. Denna broschyr är utformad så att den är 
utvikbar med information på bägge sidor. På den ena sidan har den en pedagogisk struktur 
uppbyggd med fyra fotografiska bilder på en penis, kondom och hand med tillhörande texter som 

                                                 
68 Sex är Härligt! Låt inte aids hindra dig 1984 s 1 
69 Ibid s 2 
70 Video-numret 1986 s 8 och Nånting riktigt snuskigt 1986 s 7 
71 Ibid s 9  
72 Lindgren Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser s 80 ff 
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beskriver hur läsaren ska gå till väga för att sätta på en kondom. På den andra sidan är det en 
uppmaning att den som läser ska testa sig fram, då det finns en mängd 
olika kondomer, som det står att det är ”(…) viktigt att experimentera”.73 
Det vanligaste felet är att folk använder kondom bara en del av tiden 
och ger sedan upp. Om broschyren är ihopvikt och läsaren betraktar 
den sista sidan träder det mest slagkraftiga budskapet fram. ”Gör det 
säkrare! Skydda dig själv och din partner!”74 syns extra bra då denna sida är 
den enda sidan i färg och resten är i vitt, samt att denna text är extra 
fet.  
    RFSL kom även detta år ut med en broschyr ”Säkrare sex”. Denna 
broschyr är vikbar och kan läsas från två håll, den ena sidan är riktad till 
homosexuella män och den andra sidan är riktad till heterosexuella män 
och kvinnor. Broschyren ger läsaren tips och råd hur han/hon kan 
praktisera säkrare sex. Texten är strukturerad efter tydliga rubriker följd 

av brödtext som är kort och koncis. Som avslut finns rubriken ”Ta ansvar!” där läsaren uppmanas 
att ta sitt eget ansvar. Som sista sak under denna rubrik nämns hur läsaren kan praktisera helt 
säkert sex, 
 

”(…) lek med bröstvårtor, armhålor, öronsnibbar. Lek i duschen. En del på kroppsmassage. Lär känna kroppen, 
huvudet, händerna, magen och fötterna. Både hos Dig själv och Din partner. Njut nakenheten, beröringen och den 
varma huden.”75 
 

Budskapet var just att tänka på vad ni gör och det är ni som bestämmer helt själva över de risker 
som tas. 
    År 1989 kom nästintill samma broschyr som hade kommit ut 
år 1988 om hur man använder kondom, dock med en annan titel 
”Använd kondom” och framsida. På denna broschyr är det en 
mans nedre del, det vill säga från magen och ned som är i fokus. 
Innehållet har samma upplägg och fakta som årgång 1988, en sak 
som har förändrats i texten är att det fetstilta stycket längst ned 
på sidan, ”Om du tänker dig att suga, bli sugen eller ha samlag; var 
förberedd, villig och tränad i att använda kondom.”76 hade tagits bort. 
En annan sak som hade förändrats var budskapet på sista sidan 
som hade ändrats till ”Använd alltid kondom vid samlag! Undvik att få 
sperma eller slidsekret i munnen.”77 Budskapet träder fram extra bra 
då denna sida är den enda som är i färg samt att texten är större 
och i fetstil.  
    Sammanfattningsvis kan perioden 1983-1989 beskrivas som en omtumlande period för de 
homosexuella. Aidsepidemin bröt ut och hindrade den utveckling som hade skett inom 
gayvärlden under 1960- och 70-talen, där homosexuella hade etablerat sig allt mer i det offentliga 
ljuset. När nu aidsepidemin spreds var allt fler homosexuella tvungna att dölja sin läggning.78 I 
Sverige tog RFSL ledning i utgivningen av informationsmaterial om aids då regeringen inte ville 
ta på sig det ansvaret i början av smittspridningen.79 Under denna period har broschyrerna 
förändrats både till form och text, och det mest intressanta är de olika budskapen som har präglat 
varje år.  

                                                 
73 Så här använder du kondom 1988 
74 Ibid 
75 Säkrare s ex 1988 
76 Använd kondom 1989 
77 Ibid 1989 
78 Hekma Gert, ”Gayvärlden idag: från 1980 till idag” s 336 
79 Norrhem Svante, Rydström Jens & Winkvist Hanna, Undantagsmänniskor en svensk HBT-historia s 155 
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7.2 Perioden 2000-2008 

Det har gått 17 år sedan RFSL:s första material kom ut som berörde aidssmittan. Kunskapen om 
aids har utvecklats mycket sedan den senaste broschyren trycktes år 1989. Därefter har 
kunskapen och forskningen utvecklats kring hiv. Under 1990-talet växte gemenskapen bland de 
homosexuella och de sexuella njutningarna blev igen en viktig del i det sociala livet, trots 
medvetenheten om hiv och smittorisken. Även attityden gentemot homosexuella i samhället har 
förbättrats.80 År 1995 införde Sverige registrerat partnerskap för homosexuella och därefter har 
ett antal diskrimineringslagar instiftats och år 2009 infördes könsneutralt äktenskap.81 
    År 2000 utkom broschyren ”Gummi och glid”, med lättöverskådlig faktainformation om 
kondom och glidmedel, en tydlig och pedagogisk beskrivning med både bild och text på hur en 
kondom ska sättas på. Bildsektionen är uppdelad i fyra olika tecknade bilder med tillhörande text 
som berättar hur läsaren ska göra. På mittuppslaget finns det tips på en mängd olika kondomer, 
vilka som passar bäst och till vilket tillfälle. Kondomerna är uppdelade under olika rubriker som 
exempelvis, ”För dig med mindre” och ”För dig med tummen mitt i handen”.82 I den sista informationen 
som ges till läsaren finns det olika citat som är samlad under rubriken ”Därför använder vi kondom” 
och några av citaten lyder, ”Lukten av gummi gör mig upphetsad (Pontus 20)” och ”Sex utanför 
förhållandet (Arne 42)”.83 Personifierade budskap gör det lättare för läsaren att ta till sig 
informationen, till exempel genom att använda sig av citat från olika män. På baksidan av 
broschyren står huvudbudskapet med broschyren ”Kondom skyddar mot hiv, undvik sperma i 
munnen”.84 
    En annan broschyr som kom ut samma år var ”Vad varje kille bör 
veta”. Det är en broschyr där det ställs frågor och ges svar. Exempelvis 
”Säkrare sex? Säkrare sex är att använda kondom vid analsex och undvika 
sperma i munnen.” 85 En annan;  
 

”Ska jag fråga mina sexpartner om de har testa sig? Svaret på en sådan fråga 
räcker inte för att du ska kunna ha oskyddad sex. För hur kan du egentligen 
vara säker på att han inte smittad? Han kanske inte vet själv. Eller så är det 
länge sedan han testade sig eller han kanske inte talar sanning.” 86 

 
Vid en av de första bilderna finns en text ”Du kan inte vara säker på vem 
som är smittad och vem som inte är det”87 och det är det som är budskapet 
med denna broschyr. Det underliggande budskapet är att använd 
kondom för det är säkrare. De tecknade bilder som finns i broschyren 
har ingen tydlig koppling till de texter som finns intill, vilket gör att det 
är svårt för läsaren är dra egna slutsatser som kan kopplas till texten. Att det skiljer sig åt mellan 
text och bild skiljer denna broschyr från andra broschyrer som finns inom denna period samt i 
perioden ”1983-1989”.  
    Året efter kom broschyren ”Bara för att det finns mediciner behöver man inte chansa” 
ut. Titeln berättar på ett tydligt sätt för läsaren syftet med broschyren. Texten i broschyren är 
uppstrukturerat efter olika påstående med tillhörande texter som stärker påståendena.  

 
”Sorry grabben – Medicinerna finns men du blir inte frisk. Kombinationsbehandlingarna håller hivviruset nere men 
man blir aldrig virusfri. Medicineringen är livslång, tuff och krävande och strikta regler för tablettintag och kost.”88  

                                                 
80 Hekma Gert, ”Gayvärlden idag: från 1980 till idag” s 338 
81 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) 
82 Gummi och glid 2000 s 5 f 
83 Ibid s 8 
84 Ibid 
85 Vad varje kille bör veta 2000 s 2 
86 Ibid s 10 
87 Ibid s 4 
88 Bara för att det finns mediciner behöver man inte chansa 2001 s 4  
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Informationen i broschyren handlar om hiv och vad en individ bör tänka på vid smittorisk och 
behandling. Vid varje uppslag finns det ett citat från män som har olika hiv-status. Dessa citat 
ligger till grund för det påstående som kommer på andra sidan. Det citat som var intill ”Sorry 
grabben” en man som säger ”Lite jufsande utan kondom spelar väl ingen 
roll, det finns ju mediciner….”89 Att använda sig av citat från olika 
män kan vara ett sätt att personifiera budskapet och göra det 
lättare för mottagaren att ta till sig informationen. De andra 
bilderna som finns i broschyren följer samma tema som den på 
framsidan. Den är svart och sedan kan läsaren knappt urskilja en 
naken man som står vänd bort från den som betraktar. På liknade 
sätt ser de andra bilderna i broschyren ut fast den förändring som 
sker är att mannen intar olika poser samt att det är olika delar av 
hans kropp som visas in. De poser som mannen intar är sådan 
som är bort från kameran, läsaren kan tolka in att mannen skäms, 
att det är väldigt jobbigt eller inte vill prata om det. Hela 
bildspelet känns som att det speglar mannens börda och det är 
tungt. Att bakgrunden bakom mannen är svart gör att den blir allt 
mer dyster än om till exempel färgen grön skulle ha använts. 
    ”Att berätta eller inte berätta” är den andra broschyren som 
kom ut år 2001 och den behandlar ämnet om och hur en individ ska berätta om sin smitta för 
sina anhöriga. På baksidan står syftet med denna broschyr ”En guide kring saker at tänka på och 
konsekvenser av att berätta om sin hiv för en tilltänkt partner.”90 Denna text framgår mer tydligt då 
budskapet står i vit text på en mörkare bakgrund. Texten i broschyren är uppdelad under olika 
rubriker exempel ”Vad ska man tänka på?” och ”Att berätta eller inte berätta – det är frågan”. 
Brödtexten innehåller tips och råd på saker som läsaren kan tänka på. Det som även tas upp är 
för- och nackdelar med att berätta, och om det är ett krav eller inte. I slutet av broschyren tas 
smittskyddslagen upp, hur en hiv-positiv person ska förhålla sig till den. I broschyren finns även 
två citat från två individer som berättar om deras historia om att vara hiv-positiv. ”I början tappade 
jag lusten helt och hållet. Jag kände mig oattraktiv av att ha ett smittsamt virus i kroppen.”91 En annan 

inställning till hur en individ kan känna sig för att vara hiv-
positiv: 
 
”För mig var det tvärtom, jag hade jättemycket sex. Jag gillade ju det men nu kan jag se 
att det också berodde på att jag behövde känna att jag var ok fast jag var hivpositiv.”92 
 
Att få två olika inställningar till hur det är att vara hiv-positiv 
som läsare kan minska känslan att känna sig utanför. De bilder 
som finns i broschyren är alla målade tavlor som kräver mycket 
tankeverksamhet för att tolka. Framsidan föreställer en mörk 
bild som lyses upp av eldsken och över elden är det en man 
som balanserar på ett rep. Det kan tolkas som att individen står 
inför en balansgång om han ska berätta eller inte. Beroende på 
vad han bestämmer sig för kan han tappa balansen. En annan 
bild föreställer en labyrint med massor med pilar, och den 

underliggande tolkningen kan vara att det är svårt att hitta rätt väg och veta vilken som är den 
rätta. Bild nummer tre i broschyren föreställer en man som håller en mask framför ansiktet och 
det kan tolkas som att det kan kännas att individen gömmer sig bakom en mask för att han döljer 

                                                 
89 Bara för att det finns mediciner behöver man inte chansa 2001 s 3 
90 Att berätta eller inte berätta 2001 
91 Ibid s 9 
92 Ibid s 9 
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sitt rätta jag som kanske är hiv-positiv. En annan bild visar två tärningar som har kastats och där 
kan läsaren lägga in tolkningen att det är som att spela, antingen vinner man eller så förlorar man 
allt. De flesta bilderna ger en dyster känsla som inte framhäver någon positiv känsla, även 
framsidan ger ingen lockelse till att läsa broschyren. Betraktaren kan på en bild och få en tolkning 
men kan även samtidigt lägga in fler tolkningar i samma bild. Betraktaren granskar bilden på en 
mytologisk nivå.93 

    ”Att berätta eller inte berätta” kom även ut år 2002 med 
samma innehåll som år 2001 men framsidan hade ändrat 
utseende samt att en del fakta hade strukturerats om samt 
förändrats. Framsidan består av en individ som blundar och det 
ser ut som han tänker eller funderar, hela sidan är ljusgrön. 
Anledningen till att framsidan kan ha ändrats kan vara att den 
ljusgröna färgen gav en mer inbjudande känsla än den svarta 
som var från 2001. Även bilden kunde ge en mer lockande 
känsla för läsaren att läsa broschyren. Det som läsaren kunde 
tolka in mer i bilden är att personen som var på framsidan 
funderar på vad han ska göra och det är ett avgörande beslut 
som han måste ta. Valet kring dessa bilder är inte lika lätta att 
förstå som i RFSL:s andra broschyrer, då mycket 
tankeverksamhet krävs av läsare för att tolka bilderna i denna 
broschyr. Text och bilder är samma som i den broschyr som 
kom ut år 2001 förutom den del som har strukturerats om. Det 
är den informationen som handlar om smittskyddslagen. Denna 

del har fått en mer tydlig struktur som gör det lättare för läsaren att ta till sig den. Genom att en 
tydlig rubriksättning har satts upp för varje stycke samt att överrubriken har ändrats från ”Måste 
jag berätta?” till ”Smittskyddslagen”. Den mest relevanta informationen har sedan strukturerats upp i 
punktform och sedan har det lagts till mer faktamässig information i denna del. På baksidan, som 
på årgång 2001, finns syftet med broschyren ”En guide kring saker at tänka på och konsekvenser av att 
berätta om sin hiv för en tilltänkt partner.”94  
    RFSL kom även detta år ut med ett informationskort, ”Härligt, härligt men inte helt 
ofarligt ”som beskriver vad en person ska tänka på och tips för att undvika att bli hiv-smittad. 
Framsidan föreställer en skissad man som suger av en annan man och under står budskapet med 
ett följande underbudskap ”Härligt, härligt men inte helt ofarligt. Suger man kuk finns det en liten risk att 
få hiv.”95 På baksidan fanns tips i punktform, vilket gör att det var enkelt för läsaren att ta till sig 
informationen. Längst ned på kortet står ett ytterligare budskap ”Kondom vid påsättning. Ingen sperma 
i munnen.”96 Det träder fram extra bra då texten är större än annan text samt att den är i en annan 
färg.  
    År 2003 kom RFSL ut med broschyren ”FAQ hiv”, den består av de mest frekventa frågorna 
och svaren om hiv och aids som RFSL hade stött på. Korta fråge- och svarsställningar som består 
av ett språk som är lätt att ta till sig. Många av svarsalternativen står i punktform. Varje fråga 
behöver inte vara ställd som en fråga utan mer som rubrik, ”Testing” och ”Behandling” och följs av 
en beskrivning hur en individ kan gå till väga om han vill testa sig eller vill bli behandlad. 
Broschyren hade ett innehåll som består av fem bilder och dessa har en tydlig koppling till den 
text som ligger intill. En bild som föreställer en penis med en kondom på över den står det att 
”Kondom är bästa skyddet!” och under står det ”Kondom skyddar dig och din partner vid anala och vaginala 
samlag”97. Denna bild finns under nummer fem vars fråga är ”Hur skyddar man sig?” Den största 

                                                 
93 Lindgren Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser s 80 ff 
94 Att berätta eller inte berätta 2002 
95 Härligt, härligt men inte helt ofarligt 2002 
96 Ibid 
97 FAQ hiv 2003 s 10 
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bilden finns i mittenuppslaget och är en trolleristav och under står ett slagkraftigt budskap 
”Tyvärr! Det går inte att trolla bort hiv. Varken med mediciners hjälp eller någon annan magisk metod”.98 
Broschyren använder sig av enkla bildbudskap som läsaren kan ta till sig som har en koppling till 
den brödtext som finns. 
    Tre olika broschyrer utgavs under 2004 av RFSL. En stor stopskylt med texten stop hiv täcker 
framsidan på broschyren ”Stop hiv” och under står det bad och good news och som sedan följs 
av varsin text.  
 

”Good news – Säkrare sex funkar – kondom är fortfarande bästa skyddet!” ”Bad news – Bögar och bisexuella 
män drabbas hårdast av hiv i Sverige.”99  

 
Att läsaren såg en stoppskylt kunde innebära att han skapade tolkningar kring att det var en 
stopskylt på framsidan. Tolkningar som läsaren kunde göra begränsas då genom de rubriker som 
finns tillsammans med bilden leder läsaren in på rätt tolkningsspår. Budskapet med broschyren 
var tydlig och menar att läsaren ska använda kondom för att praktisera säkrare sex. Innehållet 
bestod av tips som läsaren skulle tänka lite extra på när det gäller hiv. Texten i broschyren är 
strukturerad efter påståenden med tillhörande texter som stärker respektive påstående. 
Exempelvis:  
 

”Behandling – men inte bot. Bromsmedicinerna har drastiskt ändrat villkoren för den som är hivpositiv. De allra 
flesta hivpositiva lever aktiva liv och har sex. Men hiv gåt fortfarande inte att bota och man bär på infektionen hela 
livet.”100 

 
Längst ned i broschyren står det med fetstil huvudbudskapet ”Kondom fortfarande bästa skyddet!”101 
som sedan följs av en bild på en man som håller tre kondomförpackningar i sin hand. Denna bild 
fungerar som ett komplement till det som står i broschyren om att använda kondom och är det 
sista läsaren ser när han stänger broschyren. 
    ”Kondom” är en broschyr som har text både på svenska och engelska och som kan vecklas ut. 
Det är en broschyr som på ett pedagogiskt sätt genom både text och bild visar hur en individ kan 
sätta på en kondom på ett säkert sätt. Dessa bilder är fotografiska och visar en dildo, en kondom 
och en hand. Det är fyra steg som läsaren får följa och till varje steg finns det en bild som visar på 
det som står i texten. Det är denna text som är både på svenska och engelska. Broschyren 
innehåller även tips som läsaren ska tänka på när han har sex och dessa är strukturerade i 
punktform vilket gör att det blir mer enkelt för läsaren att ta till sig informationen. Denna 
broschyr har text på både framsida och baksida. På baksidan finns det en faktamässig genomgång 
om vad kondom och glidmedel är för något och tips på hur de kan användas. Om broschyren är 
ihopvikt och läsaren beskådar baksidan står huvudbudskapet där och träder fram extra bra då 
texten är vit på svart bakgrund. ”Kondom och glid! Bästa skyddet mot hiv och andra könssjukdomar när du 
har anal- eller vaginalsex”.102 
    Den sista broschyren som kom ut år 2004 var ”Klart kul med knull” syftet med broschyren 
står klart och tydligt på första sidan ”Din guide till analsex- För ökad njutning och större säkerhet!”103 
Broschyren innehåller en mängd tips på vad en individ ska tänka på och hur han ska gå till väga 
för att praktisera säkrare sex. Det fanns en genomgång av det manliga könsorganets anatomi samt 
sju sätt att lära känna sin rumpa. I slutet av broschyren fanns ett avsnitt med rubriken ”Med eller 
utan kondom” och då har tre olika män med olika bakgrund samt hiv-status fått ställa frågor som 
sedan besvaras. Varje man har fått ett eget uppslag med tillhörande presentation av sig själv där 
två av frågorna hans hiv-status och om han använder kondom besvaras. Exempel på frågor som 

                                                 
98 FAQ hiv 2003 s 15 f 
99 Stop hiv 2004 
100 Ibid s 1 
101 Ibid s 2 
102 Kondom 2004 
103 Klart kul med knull 2004  
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ställs av dessa män är ”Det är väl mindre risk att bli smittad med hiv om jag inte tillåter killen spruta i 
mig?”104 Vid varje fråga finns det ett faktamässigt svar. Att använda sig av olika citat från olika 
män kan vara ett sätt att personifiera budskapet och göra 
det lättare för den som läser att ta till sig informationen. 
Dessa tre uppslag har även tillhörande bilder där varje bild 
visar två män som har sex. Det väsentliga här är den text 
som står stämplat över männen som har sex, det är budskap 
som läsaren ska ta till sig. ”Hivpositiva och har anala samlag 
utan kondom… Ju fler gånger du knullar utan kondom desto större 
blir risken att du smittar någon med hiv.”105 På sista sidan finns 
det en bild på en man som sätter på en kondom på sin 
penis och under står det ”Kondom och glid när du knullar är 
fortfarande det säkraste skyddet.”106 Huvudbudskapet i denna 
broschyr är att oavsett vilken status en individ har är det 
bäst att använda kondom. I övrigt finns det ett antal andra 
fotografiska och skisserade bilder i broschyren som har en 
tydlig koppling till den text som ligger intill. Dessa bilder är 
svåra att tolka på mer än ett sätt. De fotografiska bilder som 
finns i slutet av broschyren finns det mer tolkningsutrymme 
än i de skisserade. Dock kan dessa tolkningar bli mer kontrollerade av de budskap som har 
stämplats över bilderna.  
    År 2005 kommer RFSL ut med två material som berörde det aktuella ämnet som finns i denna 
studie. Ett av dessa är i kortform, det heter ”Hiv- the basics” och beskriver vad hiv är och 
uppmanar läsaren att vara medveten om att det är bra att testa sig. Informationstexten avslutas 
med ett slagkraftigt budskap. ”Använd kondom och rikligt med glidmedel vid anala och vaginala samlag. 

Undvik sperma i munnen.”107 Det finns en skissad bild och den 
föreställer två män som har sex och som har en underliggande 
koppling till materialet. Ingen självklar koppling utan mer där 
läsaren själv får lägga in sina egna tolkningar. De får använda sig av 
den mytologiska nivån / konnotation, begrepp som Barthes kallar 
då betraktaren lägger in fler undermedvetna tolkningar i bilden.108 
Efter att ha läst texten som finns på baksidan kan läsaren få en mer 
förstående koppling till bilden, som kan vara att han ska använda 
kondom vid samlag. 
    Samma bildtema som kortet har, har även broschyren ”Bättre 
att veta?” vars fokus ligger på att uppmana läsaren att det är bättre 
att veta om sin status, om man är smittad eller inte. ”Många som 
smittas i Sverige idag blir smittade av någon som inte vet att han har hiv.”109 
står det. Det är starka uppmaningar i broschyren om att läsaren ska 

testa sig regelbundet ”Är testet negativt har du haft tur och inte blivit smittad. Det ger inget som helst skydd i 
framtiden.”110 Budskapet med denna broschyr är inte att informera om vad en individ måste göra 
om han är hiv-positiv, utan om hur man praktiserar säkrare sex. De bilder som finns i broschyren 
är i form av serie, då pratbubblor används för att ställa frågor och svar med. Bilderna är 
skisserade och föreställer män som har samlag med varandra eller suger av varandra. Bilderna får 
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en stark koppling till den text som ligger intill då bilderna kompletteras med pratbubblor. Det 
som kan tolkas in mer i bilderna av läsaren kan vara sådant som redan finns med i brödtexten.  
    Perioden åren 2007-2008 utgavs inga broschyrer utan endast ett kortliknande material. Texten 
är skriven både på svenska och engelska och målgruppen är MSM. ”Konsten att suga kuk” som 
den heter är en liten manual till hur en individ kan suga av någon på ett bra sätt. Den tar upp 
saker som han bör tänka på samt tips. ”Att bli avsugen utan kondom innebär en mycket liten risk för 
överföring av hiv.”111 Den uppmanar till att han ska utföra säkrare sex för att skydda sig, samt att han 
ska njuta av det. ”Njut av stunden. Ta hand om dig själv och de du har sex med.”112 Texten är 
informationsgivande och inte svår att ta till sig som läsare. Det finns få utrymmen i texten för 
läsaren att göra sina egna tolkningar. På broschyren finns två bilder och båda bilderna har samma 
motiv. Det var fotografiska bilder på två män där den ena sugar av den andra. 
    Sammanfattningsvis kan perioden 2000-2008 beskrivas med att den målgrupp som dessa 
broschyrer riktade sig till var sexuellt aktiva MSM, och som en röd tråd genom allt empiriskt 
material fanns budskapet om att praktisera säkrare sex med hjälp av kondom och glidmedel för 
att det minimerar risken att få hiv. I alla broschyrer finns uppmaningen att det är den enskilda 
individen som har ansvaret att själv skydda sig mot hiv. Det uppmuntrades även till att oavsett 
hur många eller få partner läsaren hade så skulle han gå och testa sig, för att det var bättre att veta 
än inte. 
 

7.3 Analys av både period 1983-1989 och 2000-2008 

I många hiv- och aidskampanjer ligger fokus på ett undermedvetet och medvetet sätt att 
avskräcka folk från att ha sex, medan materialet i denna studie uppmanar individen till att ha sex. 
Ett antagande har gjorts att RFSL är medvetna om att det inte går att använda sig av olika 
skrämseltekniker för att avskräcka folk från att ha sex. Istället är RFSL:s budskap att ha säkrare 
sex och testa sig regelbundet så att individen är medveten om sin status, som i de två 
undersökningarna; Rethinking the role of television advertising during health crises  och i Aids, moral panic 
and opinion polls. De visade att de som hade varit med i undersökningarna hade blivit påverkade 
medvetet eller undermedvetet till att ta ett större avstånd från hiv på grund av att rädslan för hiv 
hade ökat hos deltagarna.113 Det resultat som har framkommit i denna studie samstämmer inte 
med den tidigare forskning som finns beskriven här. En av de främsta anledningarna till det kan 
vara att RFSL har haft ett annat syfte med sina broschyrer än den tidigare forskningen har haft. 
Den forskning som har tagits upp har ett syfte att informera allmänheten och samhället om hiv, 
den specifika målgruppen har främst varit ungdomar. Istället har RFSL riktat in sig på att 
informera den målgrupp, MSM, som är i riskzonen för att få hiv. En sak som skiljer denna studie 
åt mot den tidigare forskningen som är beskriven i avsnitt sex är att i den tidigare forskningen 
intervjuas individer om vad de tycker om informationsmaterialet. I denna studie finns det ingen 
tillgång till individer som har tagit del av de broschyrer som RFSL har tryckt för att kunna höra 
vad de tycker om materialet. Anledningen till det är att det inte har funnits med i studiens syfte.114 
Genom att studera broschyrerna kan jag inte få fram om de har varit framgångsrika eller inte. Ett 
antagande kan göras, att de har blivit en framgång eftersom RFSL har fortsatt att ge ut dem. Ett 
annat antagande är att anledningen till att RFSL förändrar sina broschyrer är att de har tagit del av 
vad målgruppen tycker och tänker och det tar de hänsyn till det när en ny broschyr ska tryckas.  
    I beskrivningen av de båda perioderna framträder tydliga tecken på särdrag som har försvunnit 
med tiden och särdrag som finns kvar. Här nedan redovisas de likheter och olikheter som finns 
mellan materialen över tid.   
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    Vad har då förändrats? En sak som har förändrats och som inte har haft fokus på i denna 
studie är att under tidigt 2000-tal har RFSL tryckt en hel del av sitt material på flera språk, då de 
antagligen har märkt att det var allt fler utländska personer som behövde samma information 
som svensktalande MSM. Exempel på sådana broschyrer är Konsten att suga kuk och Kondom där 
texten är både på svenska och engelska. Ett annat särdrag som har förändrats är hur bilder 
framställts. Ett exempel kan ses i de broschyrer som handlar om hur läsaren kan sätta på en 
kondom. De både broschyrerna från 1988 och 1989 har fotografiska bilder på en penis, kondom 
och hand medan de broschyrer som kom ut på 2000-talet har antingen tecknade bilder av en 
penis eller så har en dildo använts för att visa. En anledning till varför det har skett en förändrig 
av dessa bilder kan vara att det synsätt som RFSL har haft av den hegemoniska mannen har 
pendlat fram och tillbaka. Ett antagande görs att de har velat tilltala läsaren genom att följa den 
manliga normen som har funnits i samhället på 80-talet och den normen var den heteronormativa 
mannen. Mer specifikt innebär det att den heteronormativa mannen är en man som är 
heterosexuell, kraftig, tung, stark och potent och den mannen är mer värd än den som inte har 
dessa egenskaper.115 Ett strategiskt val från RFSL kan det ses som, då deras läsare främst är 
homosexuella och räknas som mindre värda av hegemonin som finns. 116 Genom att anpassa 
materialet efter hegemonin kan det göra att en redan utsatt grupp känner mer tillhörighet till 
resten av samhället. Ju längre tiden har gått kan ett antagande göras om att RFSL har fått en mer 
stabil grund efter hiv-epidemin och att de har börjat inse att de har flera olika typer av män i 
målgruppen MSM som de måste rikta sig till för att nå ut med information. Det räcker inte med 
att följa hegemoni och den heteronormativa normen som finns för att nå ut till alla som berörs, 
därför måste materialet se olika ut för att det tilltalar olika män i deras målgrupp.  

 1988 och 1989  2000   2004 
Att använda bilder på 80-talet var inte vanligt i materialet, men när bilder användes var det bilder 
med budskap som kompletterade texten. Exempelvis broschyren Härligt, härligt men inte helt ofarligt 
från 1984 används bilder på detta sätt medan Säkrare sex från 1988 och Aidsfakta från 1983 inte 
hade några bilder alls. På 2000-talet användes bilder i alla broschyrerna för att komplettera den 
intilliggande texten. En förändring är också att bilderna inte behövde ha en klar innebörd för den 
som läser utan han kunde använda egna tolkningar för att förstå budskapet, som i Att berätta eller 
inte berätta där bilderna kräver mer tankeverksamhet av läsaren. Barthes menar att alla bilder är 
kopplade till en skriven text på ett eller annat sätt, och att alla bilder är öppna och består av en 
mängd olika flytande betydelser. Han anser även att bildtecken kan tydas på en mängd sätt, och 
individen som beskådar bilden är i grunden fri att välja ut vissa betydelser och ignorera andra.117 
Ju längre tiden har gått sedan RFSL tryckte de första broschyrerna har de insett mer och mer hur 
man kan använda sig av bilder för att komplettera den intilliggande texten. De har insett att 
användning av bilder kan ge fler perspektiv än bara ett, vilket är bra då bilder säger mer än text 
och då behöver inte broschyrerna bli så tunga med text som kan skrämma bort en läsare. 
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    Användning av olika begrepp har förändrats. Exempelvis används begreppet bögar i Aidsfakta 
1983 och det begreppet ändrades till homosexuella i Aidsfakta 1985, därefter har detta begrepp 
använts frekvent i de andra broschyrerna som utgivits senare. Ett annat exempel är hur det 
manliga könsorganet benämns, i Konsten att suga kuk från 2007-2008 och Härligt, härligt men inte helt 
ofarligt från 2002 används begreppet kuk. Medan i serien Nånting riktigt snuskigt från 1986 används 
pitt. Annars har begreppet penis använts. Information som ges till läsaren har även den 
förändrats över tid, vilket är förståeligt då forskningen har utvecklats och forskare har kommit 
fram till nya upptäckter. Därför måste även broschyrerna anpassas därefter. Exempel på det är 
Aidsfakta 1985 där det står att om du slickar i rumpan finns det mycket stor risk att få i dig viruset 
medan i broschyren Vad varje kille bör veta från 2000 står det att det inte finns någon risk med att 
slicka någon annan i rumpan.  
    Ett annat särdrag som är nytt som inte har funnits med i broschyrerna från 80-talet är att det 
fanns citat från män i olika åldrar samt hiv-status med i broschyrerna. Exempelvis i Klart kul med 
knull från 2004 finns det frågor som män har ställt angående hiv, även i Gummi och glid från 2000 
finns det citat från olika män, varför de själva använder kondom och i Att berätta eller inte berätta 
från 2002 finns det citat från personer hur de kände sig efter att få reda på att de var hiv-positiva. 
Anledning till att RFSL har låtit enskilda individer med deras röster ta plats i broschyrerna är nog 
för att göra den som läser mer bekväm och säker, samt att finna en gemenskap med individerna 
som yttrar sig. Målgruppen för dessa broschyrer är män i alla åldrar med olika hiv-status och det 
är nog en anledning till varför alla dessa olika män får komma till tals. De representerar de som 
läser broschyrerna. Ett antagande kan göras om varför RFSL använder sig av citat från olika män, 
det kan vara att de vill motverka den hegemoniska maskulinitet som finns och göra läsarna 
uppmärksammade på att det finns en mängd olika maskuliniteter att finna tillhörighet till, och det 
gör inget om han inte finner tillhörighet till den hegemoniska maskuliniteten för det finns andra 
som inte gör det heller.  
    Exempel på likheter som finns i materialet, det vill säga det som har levt kvar i materialet sedan 
80-talet fram tills idag är att i nästan varje broschyr finns det tips och råd till läsaren om hur han 
kan praktisera säkrare sex. RFSL:s har förstått att det inte går att förhindra individer från att ha 
samlag och istället menar de att budskapet ska vara att läsarna ska praktisera säkrare sex som 
minskar risken att smittas med hiv.118 I varje broschyr som RFSL har utgivit har det funnits 
budskap som har formulerats på olika sätt, men det underliggande budskapet har hela tiden varit 
säkrare sex. Det har varit deras huvudbudskap ända sedan år 1985 då begreppet säkrare sex 
skapades och det finns fortfarande kvar i deras hiv-prevention.119 Det som skiljer sig är 
placeringen av budskapet, i en del av broschyrerna har budskapet stått på baksidan som det gör 
på Kondom från 2004 och Så här använder du kondom från 1988. I andra broschyrer har det stått på 
framsidan, till exempel i Sex är härligt! från 1984 och Härligt, härligt men inte helt ofarligt. I de flesta 
broschyrerna är dock budskapet en del av texterna. Exempel på sådana broschyrer är Vad varje 
kille bör veta från 2000 och serierna Video-numret och Nånting riktigt snuskigt från 1986. Ett annat 
särdrag som finns under hela beskrivningsperioden är hur RFSL har använt sig av utropstecken, 
fetstilt text, färgval och stora bokstäver i sina broschyrer. Exempel på det är Aidsfakta från 1985, 
där har de använt sig av nästan alla kategorier som nämns ovan. Utropstecken efter ”Sex är 
härligt!”. Stora bokstäver ”(…) utsätter Du Dig för risken (…)”. Fetstilt text ”Säkerhet påverkas 
framförallt av två faktorer: (…)” Samt att ett annat färgval har valts där det står den mest relevanta 
informationen i broschyren. När broschyrerna från 2000-talet granskades kan det uttydas att stora 
bokstäver i Du och Dig inte finns kvar men att utropstecken efter budskapet finns kvar. 
Exempelvis i FAQ hiv från 2003 ”Nej man kan inte vaccinera sig mot hiv!” och från Stop hiv från 2004 
står det ”Kondom fortfarande bästa skyddet!”. Annars används fetstilt, uttropstecken och versaler 
frekvent i rubriker och budskap. Utropstecken används för att göra läsaren medveten om att det 
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är en uppmaning. Anledningen till att fetstilt text används är att text eller enskilda ord framhävs i 
sammanhanget. Det är enkla skrivregler som RFSL använt sig av för få fram en mer tydlig 
struktur och slagkraftiga budskap som går lätt att ta till sig som läsare.120 
    Det är 16 broschyrer av 21 stycken som är i fickformat. Anledningen till att de flesta är i 
fickformat kan vara att målgruppen är män och att de oftast inte har väskor som de kan stoppa 
ned broschyrerna i, utan det enda de har är fickor eller plånbok som de kan förvara broschyren i. 
Det innebär att det blir mer smidigt för RFSL att utforma sina broschyrer på det här sättet då det 
lockar fler att läsa dem och ta med sig broschyren hem. När de är i fickformat kan männen som 
tar dessa stoppa på sig dem på ett diskret sätt för att eventuellt dölja sin läggning. Alla är inte lika 
öppna med att de är MSM. Ett antagande kan göras om att anledningen till det är att RFSL har 
förstått att deras medlemmar har olika könsidentiteter för att finna delaktighet och bekräftelse i 
samhället och tar till sig information på olika sätt. Därför har broschyrerna anpassats till de män 
som har en oklar könsidentitet eller som inte är lika öppna med sin sexuella läggning som andra, 
för att det är viktigt att de också får ta del av den information som RFSL går ut med.121  
 

8. Diskussion  
Att synliggöra de maktstrukturer som finns i samhället måste ses till de kopplingar som finns i 
samhällets strukturer, institutioner och aktörer. Det är inom dem som utsatthet och 
stigmatisering bland grupper kan synliggöras. Om dessa maktstrukturer inte synliggörs kommer 
det att innebära att diskriminering inte exponeras.122 Den heteronormativa normen som 
genomsyrar samhället idag är ett sådant exempel på en maktstruktur.123 Individer placeras in i 
fack, antingen homo- eller heterosexuell. Det homosexuella facket är mindre önskvärt att hamna i 
eftersom det strider mot den rådande maktstrukturen.124 Detta innebär att en stigmatisering av 
gruppen homosexuella görs som innebär att de hamnar i botten av den genushierarki som är 
skapad i samhället. Anledning till att det är den heteronormativa normen som är utbredd har en 
sammankoppling med den maskulina hegemoni som är uppbyggd, som innebär att det är den 
heteronormativa mannen som är normen i samhället.125 RFSL som organisation har ifrågasatt den 
heteronormativa maktstruktur som finns i samhället, där ett antagande om att alla människor är 
heterosexuella och att det är det mest naturliga sättet att leva på.126 De menar att denna struktur är 
ett verktyg som kontrollerar och hämmar de normer som finns kring sexualiteten. Sexualiteten 
måste ses som en av de mest naturliga aktiviteterna som genomsyrar hela samhället och som kan 
binda samman personer och gör att de finner en gemenskap.127 Det empiriska material som har 
analyserats i studien är ett sätt för RFSL att nå ut med information till de grupper som står längst 
ned i genushierarkin om att deras medlemmar som individer är lika mycket värda som de 
heteronormativa männen. Deras sexualitet är något som de ska vara stolta över och inte känna sig 
överkörda av den allmänna maktstruktur som finns om vad som är rätt och fel. Materialet 
uppmanar läsaren att vara stolt över sin sexuella identitet samt sitt sexuella beteende och att det 
inte är fel att gå emot den rådande heteronormativa maktstruktur som finns i samhället.  
    Den heteronormativa normen ligger till grund för den hegemoniska maskuliniteten. Till 
manlighet räknas här egenskaper som till exempel heterosexualitet, kraftighet, styrka och 

                                                 
120 Svenska språknämnden, Svenska skrivregler s 59 och 143 
121 Ekman Daniel, En mans bok: om manlig identitet: teorier, ideal, verklighet s 146  
122 de los Reyes Paulina & Mulinari Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap s 128  
123 Connell R. W, Maskuliniteter s 177 
124 Ambjörnsson Fanny, Vad är queer? s 66 
125 Connell R. W, Maskuliniteter s 116  
126 Rosenberg Tiina, Queerfeministisk agenda s 100 
127 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Säkrare sex ©RFSL, 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention 
bland män som har sex med män s 8 



 27 

potens.128 De män som går i emot denna manlighet anses gå emot den rådande normen och ses 
därför ned på.129 I det empiriska materialet har den hegemoniska manligheten delvis speglats då 
det inte går att särskilja homosexuella och heterosexuella män på utseendet utan det är det 
sexuella beteendet som avslöjar om mannen går emot den hegemoni som finns. Kulick menar att 
det är svårt att finna en självklar identitet på en heterosexuell man. Det finns tuffa män, det finns 
feminina män, det finns starka män och det finns svaga män och så vidare men det behöver inte 
betyda att någon av dessa är mer homosexuell än någon annan. I empirin ligger fokus på 
beteende och inte på identitet, och en av anledningarna till varför RFSL använder sig av 
begreppet MSM är att det inte utesluter någon samt att det är svårt att definiera en individ efter 
ett fack då alla är individuella.  
    Det resultat som jag har kommit fram till i min studie är att RFSL har ifrågasatt den 
heteronormativa normen som genomsyrar samhället och alla dess institutioner. Det syns i 
materialet då det uppmanar läsaren att han ska vara stolt över sin sexuella identitet samt sitt 
sexuella beteende och att det är inge fel att gå emot den rådande heteronormativa maktstruktur 
som finns i samhället. Det har även framkommit i studien att den hegemoniska manligheten 
delvis speglats då det inte går att särskilja homosexuella och heterosexuella män på utseendet utan 
det är det sexuella beteendet som avslöjar om mannen går emot den hegemoni som finns. MSM 
strider mot den hegemoni då de har en annan sexuell läggning, men RFSL speglar i sitt material 
att det är inge fel med det utan läsaren ska vara stolt för det. Broschyrerna som har studerats i 
denna studie har alla haft ett gemensamt budskap och det är att ha säkrare sex och testa sig 
regelbundet så att individen är medveten om sin hiv-status. 
   Jag anser att denna studie skulle ha blivit ännu mer intressant om även materialet från 90-talet 
skulle ha analyserats. Det skulle komplettera min studie genom att det eventuellt skulle ge en 
större förståelse kring de förändringar som har ägt rum i empirin. Det skulle också vara intressant 
och lägga en större tyngdpunkt på varför RFSL har valt att trycka sitt material på flera språk än 
bara på svenska. En annan fängslande aspekt skulle vara att analysera globala hiv-kampanjer 
under 2000-talet och se hur dessa har nått ut allmänheten, för att granska vilken taktik de har 
använt sig av för att informera om hiv. 

                                                 
128 Ekman Daniel, En mans bok: om manlig identitet: teorier, ideal, verklighet s 143 f 
129 Connell R. W, Maskuliniteter s 225  
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