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Sammanfattning 

 

Lennman, Sofie (2010). HIV/AIDS: En epidemi i massmedia – En kartläggning av två 

tidningars rapporterande om HIV/AIDS under senare delen av 1980-talet: C-uppsats, 

Historia. Gävle: Högskolan i Gävle, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur allmänheten fick sin första bild av 

HIV/AIDS från massmedia. Jag valde därför att undersöka hur Dagens Nyheter och 

Aftonbladet rapporterade om HIV/AIDS under senare delen av 1980 – talet. I min 

undersökning sker en analys av hur tidningarna granskade makthavarna i sin rapportering av 

HIV/AIDS, hur tidningarna gav de mindre grupperna i samhället en röst i sin rapportering av 

HIV/AIDS och hur tidningarna lugnande men samtidigt varnande sina läsare i sitt 

rapporterande om HIV/AIDS för att sedan jämföra resultatet mellan de två tidningarna. Jag 

valde även att undersöka hur rapporteringen i de tidigare nämnda områdena skiljde sig mellan 

åren 1986 och 1988. Resultatet blev att båda tidningarna gav allmänheten en bild av att 

granska makthavarna, ge de mindre grupperna i samhället en röst och att de lugnande 

allmänheten i sin rapportering. När det gällde jämförelsen mellan åren blev resultatet att ge de 

mindre grupperna i samhällen röst var mycket större 1988 än 1986 och det kan bero på att 

många fler vågade tala ut i massmedia om sjukdomen 1988. Det fanns även en till stor 

skillnad och det var i innehållet i artiklarna som granskade makthavarna, där det 1986 

handlade mycket om smittspridningen och 1988 handlade det om behandlingen av de smittade 

i vården och i samhället. Den sista skillnaden som upptäcktes i min undersökning var att det 

fanns många fler varnande artiklar 1986 än 1988, det kan bero på att det inte fanns lika 

mycket att varna om 1988 och att rapporteringen av HIV/AIDS började plana ut 1988.  

 

Nyckelord: Aids, HIV, massmedia, tidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet, epidemi 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Så här skrev Jarlbro, Jönsson och Windahl i inledningen på sin rapport Aids – ett drama i fler 

akter: 

Allt sedan 1981, då New England Journal of Medicine för första gången berättade om en dödlig sjukdom som 

uppträdde bland homosexuella, har HIV-viruset och Aids uppfattats som ett av vår tids största hot. HIV/aids 

problematiken har sedan dess återfunnits i toppen på många länders ”dagordningar” och ”eländesligor”. 

HIV/Aids har också blivit föremål för studier inom åtskilliga discipliner, inte minst inom 

kommunikationsforskning. En anledning till detta är att medierna förmodligen utgör den viktigaste 

informationskällan för de flesta människor. Massmedierna har således ett oerhört stort ansvar då det gäller att 

ge en nyanserad och saklig beskrivning av sjukdomen, smittoriskerna etc.
1
 

 

Rapporten kom ut 1992 och sedan dess finns det ingen mer forskning om just massmedia och 

aids, därför ska jag nu undersöka hur två olika tidningar rapporterade om HIV/AIDS under 

den senare delen av 1980-talet. Det har alltid funnits epidemier i alla tider, men skillnaden 

med aidsepidemin är att massmedia hade utvecklats och nyheter från hela världen nådde 

Sverige snabbare än tidigare. HIV/AIDS upptäcktes under 1980 – talet och det blev en 

sjukdom som fick stor uppmärksamhet i media. Därför är det intressant att se hur media 

rapporterade om HIV/AIDS och vad för information Sveriges befolkning fick i ämnet.  

 

1.1.1 Syfte  

Englund skriver i sin rapport medier på olycksplatsen att katastrofer oftast är de perfekta 

nyheterna eftersom de uppfyller kraven för att vara en sensation som är: ovanlig, oväntad och 

som har en okänd utgång.
2
  En sensation i media behöver inte alltid vara en sensation i 

vardaglig mening eftersom media har som första uppgift att sälja till exempel tidningar, så är 

en sensation för de något som gör att de säljer mer. Enligt Jarlbro i boken 

Hälsokommunikation var HIV/AIDS oväntad och utgången av sjukdomen var okänd. 
3
 Därför 

uppfyllde HIV/AIDS kriterierna för en perfekt nyhet. Enlig Hadenius och Weibull i boken 

Massmedier – en bok om press, radio och tv så har massmedierna en stark ställning i Sverige.
4
 

Eftersom den första bilden allmänheten fick av HIV/AIDS var genom media anser jag det 

intressant att göra den här undersökningen kring hur HIV/AIDS framställdes i pressen under 

senare delen av 1980-talet. Jag ska därför i min uppsats undersöka hur två tidningar 

                                                 
1
 Jarlbro, Jönsson och Windahl, 1992 s.5 

2
 Englund, 2001 s.13 

3
 Jarlbro, 2004 s.106 

4
 Hadenius, Weibull, 2005 s.11 
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rapporterade om HIV/AIDS under slutet av 1980 - talet. Syftet med det är att se hur en del av 

den nationella pressen rapporterade om en epidemi som var oväntad och hade en okänd 

utgång.  

 

1.1.2 Teoretiska utgångspunkter 

En av de teoretiska utgångspunkter jag kommer att utgå ifrån är McQuails teori som han 

presenterar i boken Masskommunikationsteori om hur massmedia ser på sina egna funktioner. 

Teorin tar upp olika punkter som är:  

 

1. Informationsförsörjning – samla information som de tror är av intresse för publiken och göra ett 

urval och sprida den informationen och sedan även uppfostra allmänheten.  

2. Tolkning – ge bakgrundsinformation och kommentarer, ge allmänheten skiftande synpunkter, 

granska makthavarna och uttrycka den allmänna opinionen 

3. Kulturellt utryck och kontinuitet – ge mindre grupper i samhället en röst och spegla samhällets 

värderingar. 

4. Underhållande – ge publiken ett sätt att koppla av genom nöje 

5. Mobilisering - reklam för olika kunder, kampanjer för något ändamål och öka publikens 

medieanvändning. 
5
 

 

McQuails teori kan man se stämmer överens med vad Hadenius och Weibull lyfter fram, där 

de säger att mediernas roll i ett demokratiskt samhälle är att ge information, granska och vara 

ett forum för debatt.
6
 Det som jag kommer att ta fasta på i min undersökning av 

rapporteringen av HIV/AIDS är delar av punkt 2 och 3. Från punkt 2 kommer jag att bygga 

min undersökning på massmedias roll att granska makthavarna i samhället. I punkt 3 är det att 

ge de mindre grupperna i samhället en röst som jag kommer att bygga vidare min 

undersökning kring. Detta eftersom att granska makthavare och deras hantering av krisen och 

att ge de mindre grupperna i samhället en röst, är viktigt vid kriser. Kanske speciellt vid 

HIV/AIDS rapporteringen eftersom det var de mindre grupperna i samhällets som drabbades 

av krisen hårdast. Enligt Englund är medias roll i en krissituation mer informerande än 

granskande och det kan därför leda till att information ges ut som sedan inte visar sig 

stämma.
7
 McQuail säger att media kan skapa panik hos sin publik i krissituationer med 

information som är ofullständig.
8
 Det är därför viktigt att se hur väl teorin om hur massmedia 

                                                 
5
 McQuail, 1984 s.77 

6
 Hadenius, Weibull, 2005 s.37 

7
 Englund, 2001 s.18 

8
 McQuail, 1984 s.180 
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ser på sina egna funktioner stämmer vid krisrapporteringar för att se hur massmedia i 

verkligheten arbetade kring de punkterna som tas upp i teorin. 

 

En annan teori jag kommer att använda mig av är Englunds teori om hur tidningarna ska 

rapportera under kriser. Englund nämner en paradox som uppstår vid katastrofrapportering 

och krisrapportering och det är lugna/varna – paradoxen, där det gäller för medierna att lugna 

allmänheten genom att till exempel övertyga om att riskerna är små, men samtidigt varna 

allmänheten för att det värsta kan inträffa.
9
 Eftersom HIV/AIDS också kan klassas som en 

kris så vill jag se om tidningarna jag undersökt bara varnat eller även försökt att lugna i en tid 

av osäkerhet. 

 

1.1.3 Tidigare forskning 

Jag kommer i den här delen bara ta upp tidigare forskning om HIV/AIDS i pressen, det finns 

också många undersökningar av olika kriser och katastrofer i pressen, men jag har valt att 

avgränsa mig på det här sättet eftersom det annars skulle vara omöjligt att redovisa all 

tidigare forskning.  

 

Det finns bara en rapport som är relevant som tidigare forskning i min uppsats och den är 

skriven och genomförd av Gunilla Jarlbro, Annelis Jönsson och Sven Windahl och den heter 

Aids – ett drama i flera akter och kom ut 1992. Humanistisk – samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet har finansierat rapporten och tryckningen av rapporten bekostades av AIDS – 

delegationen.  Det är en innehållsanalys av svensk press och den handlar om hur HIV/AIDS 

presenterades i pressen i Sverige från 1982 – 1988. Det som har undersökts är hur några 

svenska nationella tidningars rapporterade av HIV/AIDS utspelade sig genom att se 

tidningarnas rapporterande som ett drama. Där de undersökt vilka aktörer som fanns på scen, 

vilka ämnen som tagits upp och vilka teman som funnits i rapporteringen. De kom fram till att 

de aktörer som var mest aktiva i pressen var medicinare och forskare men även Professor 

Kallings med expertiskunskap och Socialministern. Några som kom in sent som aktörer var 

socialarbetare, sjukvårdspersonal och barnavårdspersonal och de smittades aktörer i 

tidningarna var organisationer. De undersökte även vilka ämnen som pressen har behandlat 

kring HIV/AIDS och det största ämnet är prevention, alltså information för att förebygga 

spridningen av HIV/AIDS. Ett annat ämne som var stort i början av rapporteringen var 

                                                 
9
 Englund, 2001 s.20 
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spridningen av HIV/AIDS, forskning är ett till ämne som har dominerat pressen och då 

handlar det om forskarnas kamp att lösa gåtan kring HIV/AIDS. Slutligen undersöktes fyra 

tematiska fält som var; domedagsprofetia, ljus i slutet av tunneln, ingen har kontroll/det är 

kaos och vi har kontroll nu, ur ett berättarperspektiv för att se om det fanns någon tydlig 

struktur i användningen av dessa tematiska fält. De kom fram till att det inte fanns någon 

tydlig struktur, utan de fyra tematiska fälten förekom årligen i rapporteringen av HIV/AIDS.
10

  

 

1.1.4 Källor/källkritik 

Enligt Torsten Thurén i boken Källkritik är kvarlevor något som anses vara mycket bra källor, 

eftersom det är förstahandsinformation och inte något som förts vidare och kan ha misstolkats 

under årens gång. Tidningar räknas som en kvarleva om man undersöker vad som fanns i 

tidningen, hur tidningen rapporterade kring olika händelser och så vidare. Därför behövs 

ingen källkritik tillämpas på kvarlevor.
11

 I min undersökning kommer jag att undersöka hur 

två svenska tidningar rapporterade kring HIV/AIDS och därför klassas mina källor som 

kvarlevor. Enligt Thurén behövs det då inte tillämpas någon källkritik mot mina källor. Min 

första källa är tidningen Dagens Nyheter och min andra källa är Aftonbladet. I båda dessa 

tidningar har jag hämtat artiklar från åren 1986 och 1988 och månaderna april, augusti och 

november.  

 

1.1.5 Frågeställningar 

Mina frågeställningar lyder: 

 

1. Finns det skillnader i hur Dagens Nyheter och Aftonbladet granskande makthavarna i 

samband med rapporteringen av HIV/AIDS? 

 

2. Finns det skillnader i hur massmedia granskade makthavarna under åren 1986 och 

1988 i rapporteringen av HIV/AIDS? 

 

3. Finns det skillnader i hur Dagens Nyheter och Aftonbladet gav de mindre grupperna 

en röst i rapporteringen av HIV/AIDS? 

 

                                                 
10

 Jarlbro, Jönsson och Windahl, 1992 
11

 Thurén, 2005 s.97 - 102 
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4. Finns det skillnader i hur massmedia gav de små grupperna i samhället en röst under 

åren 1986 och 1988 i rapporteringen av HIV/AIDS?  

 

5. Skiljer Dagens Nyheter och Aftonbladet sig åt när de använder ”lugna/varna – 

paradoxen” i sin rapportering av HIV/AIDS?  

 

6. Finns det skillnader i hur massmedia i sin rapportering av HIV/AIDS använde 

”lugna/varna – paradoxen” under åren 1986 och 1988?  

 

1.2 Metod 

1.2.1 Urval 

På grund av tids - och utrymmesbrist har jag varit tvungen att avgränsa mitt 

undersökningsområde. Jag har då valt att undersöka två av Sveriges största tidningar, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Jag har valt att undersöka åren 1986 och 1988, anledningen till att 

dessa årtal valts ut är på grund av att HIV/AIDS fick en stor massmedial uppmärksamhet 

under dessa år. Det är intressant att se om den tidiga uppmärksamheten skiljer sig från den 

senare uppmärksamheten. Eftersom att båda tidningarna gavs ut dagligen har jag varit 

tvungen att begränsa vilka månader som har fått blivit undersökta. För att få en så stor 

spridning som möjligt under 1986 respektive 1988 så har jag valt att undersöka månaderna 

april, augusti och november. När jag sökte efter artiklar så använde jag sökorden: aids, hiv, 

smitta och död. Tabellen nedan visar antalet artiklar som har undersökts per månad/år. 

 

Tabell 1: Artiklar per månad, tidning och år 

   ÅR     

Källa 1986    1988   

 April Augusti  November  April  Augusti  November 

Dagens 

Nyheter 19 0 7  7 2 1 

        

Aftonbladet 4 5 0  7 0 2 

Källa: Artiklarna jag använt i min undersökning 

 

1.2.2 Skapande och användande av analysapparat 

För att besvara mina frågeställningar så har jag satt upp ett antal kriterier att titta efter i 

artiklarna. Jag kommer att göra en kvalitativ analys av artiklarnas innehåll som sedan kommer 
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att utmynna i ett kvantitativt resultat där jag jämför de olika tidningarna och åren. Kritik som 

kan riktas mot min metod är att den i slutändan kommer att grunda sig på min tolkning av 

materialet vilket kan leda till en subjektiv analys.  Min avsikt är att vara så objektiv som 

möjligt vilket genom hela min undersökningsprocess möjliggörs för att min metod bygger på 

olika teoretiska utgångspunkter. Min objektivitet i min analys stärks av att jag inte har någon 

anledning att modifiera resultatet, jag har ingen anledning att peka ut någon av tidningarna 

som bättre eller sämre. Fördelen med min metod är att dess tillhörande analysapparat tydligt 

visar hur jag har kommit fram till mitt resultat. Jag har skapat en analysapparat med hjälp av 

de teoretiska utgångspunkterna som tidigare nämndes. Med hjälp av analysapparaten så 

klargör jag vad som gör en artikel till varnande/lugnande, granskande/ej granskande och om 

artikeln ger de små grupperna i samhället en röst eller inte. Jag har för avsikt att jämföra hur 

de olika tidningarna och åren ser ut. Jag har valt att klassificera artiklarna enligt de kriterier 

som är i majoritet. Om artikeln exempelvis innehåller tre lugnande kriterier respektive två 

varnande kriterier så klassificerar jag artikeln som lugnande. Om artikeln bara uppfyller ett 

lugnande kriterium men inget annat så kommer jag dock att klassificera artikeln som 

lugnande. När jag gör jämförelsen mellan tidningarna kommer jag att få fram hur många 

artiklar som i varje tidning som kan klassificeras som granskande/ej granskande, 

lugnande/varnande och hur många artiklar som ger de mindre grupperna i samhället en röst. 

Och på samma sätt kommer jag att jämföra åren med varandra.  

 

I den här undersökningen kommer jag att titta efter hur Dagens Nyheter respektive 

Aftonbladet granskade makthavarna i deras hantering av HIV/AIDS krisen. Mitt första 

kriterium för att artikeln ska kunna klassificeras som granskade är att det ska finnas 

information i artikeln om makthavarnas beslut, men det måste också finnas ett ifrågasättande 

för att artikeln ska klassificeras som granskande. Om det inte finns ett ifrågasättande bedömer 

inte jag artikeln som granskande utan bara informerande. Ett ifrågasättande av makthavarnas 

beslut innebär att skribenten/tidningen anser att en makthavares beslut är värt att argumentera 

emot alternativt ställa mot fakta. Så här ser analysschemat för om artikeln är granskande eller 

inte: 

Granskande Ej granskande 

Information om makthavarnas beslut 

Information om makthavarnas 

beslut 

Ifrågasättanden av makthavarnas 

beslut  
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Ett annat kriterium som analysapparaten hjälper mig att besvara är huruvida Dagens Nyheter 

respektive Aftonbladet gav eller inte gav de mindre grupperna i samhället en röst. När jag 

pratar om de mindre grupperna i samhället så menar jag de individer som på något vis lider 

av ett utanförskap i samhället. I det här sammanhanget menar jag homosexuella, missbrukare 

och konstaterat HIV – smittade personer. Att de små grupperna i samhället får en röst kan till 

exempel vara att en läkare går ut med att han är hiv – smittade i media och berättar för folket 

hur det är att leva med hiv, då har den gruppen i samhället fått en röst i media. Mitt första 

kriterium för att samhällets mindre grupper får en röst är att det rapporteras om de mindre 

grupperna i samhället. Det andra kriteriet är att det ska finnas både positiva och negativa 

budskap i rapporteringen, vilket innebär att till exempel det inte bara ska rapporteras om 

narkomaner som att de är smittade av HIV, utan även om deras rättigheter och hur de 

behandlas vid smitta. Blir det bara negativa rapporteringar räknas det som att samhällets 

mindre grupper saknar en röst. Det tredje kriteriet är att det ska finnas med uttalanden som 

representerar de här grupperna, till exempel någon som är homosexuell och HIV – smittad. 

Det sista kriteriet är att deras rättigheter försvaras, till exempel att om missbrukare inte får rätt 

vård så ifrågasätts det i artikeln och någon står upp för att de ska få rätt vård. Så här ser 

analysschemat ut för om samhällets grupper får en röst eller inte: 

Samhällets mindre grupper får en röst Samhällets mindre grupper saknar röst 

Rapporteras om de mindre grupperna i samhället 

Endast negativa rapporteringar om de mindre  

grupperna i samhället 

Både positiva och negativa budskap i rapporteringen 

Uttalanden från representanter av de mindre grupperna i samhället  

Deras rättigheter försvaras 

 

Låt oss gå vidare till lugna/varna paradoxen som också utgör den sista frågan i mina 

frågeställningar. För att fastställa vad som är en varnande artikel och lugnande artikel så har 

jag satt upp ett antal kriterier som måste uppfyllas. Jag har fått inspiration ifrån en 

kandidatuppsats som använde sig av lugnande/varnande – paradoxen, uppsatsen är skriven av 

Martin Jansson och heter ”En radioaktiv hemlighet” – En studie av dalarnas lokalpress sätt att 

skriva om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.
12

 Jansson arbetade fram en analysapparat som 

passade hans undersökning och jag har utgått ifrån den men har sedan arbetat om den så att 

den skulle passa min undersökning. I min uppsats ska en artikel som klassificeras som 

lugnande uppfylla kriterierna: att det ges en helhetsbild av situationen och det innebär att 

                                                 
12

 Jansson, 2008  
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artikeln innehåller information för att se hela bilden, till exempel siffror, förklaringar och så 

vidare. Sedan ska det vara ett lätt språk att förstå vilket innebär att det inte ska vara några 

svåra fackuttryck som inte förklaras, till exempel medicinska termer. Nästa kriterium är 

experter som uttalar sig och i den här undersökningen så innebär det läkare, forskare och 

specialister på sjukdomen. Hoppfull inför framtiden är nästa kriterium och det innebär att det i 

artikeln ska finnas information om att nya framsteg görs i till exempel forskningen. Rapporter 

om åtgärder mot ökad smittspridning är ett annat kriterium som hamnar under lugnande, där 

till exempel att regeringen satsar pengar för att motverka spridningen av HIV/AIDS. Sedan 

det sista kriteriet är rapporter om minskad smittspridning och det är när tidningen till exempel 

rapporterar om att det endast har påträffats få nya fall av HIV den senaste månaden. Det som 

då bli varnande kriterier är motsatserna till de här lugnande kriterierna. Och så här ser 

analysschemat ut: 

Lugnande Varnande 

Får en helhetsbild Fragmentarisk bild av krisen 

Språk som är lätt att förstå Språk som är svårt att förstå 

Experter som uttalar sig  Lekmän som uttalar sig i avancerade frågor 

Hoppfull inför framtiden Negativ inför framtiden 

Rapporter om åtgärder mot en ökad 

smittspridning Rapporter om ökad smittspridning 

Rapporter om minskad smittspridning 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 HIV/AIDS 

Aids är en immunbristsjukdom som upptäcktes för första gången 1981, men i efterhand visat 

sig på ett blodprov för första gången 1959 i Afrika. Det upptäcktes även att aids är slutstadiet 

på en sjukdom som kallas HIV. Sjukdomen upptäcktes i USA och i första hand bland 

homosexuella. Därför trodde man inte i början att sjukdomen spreds till heterosexuella 

människor, men det visade sig vara fel. För det upptäcktes att sjukdomen spreds via blod och 

samlag. När det gick att börja testa för HIV så visade det sig att smittan fanns över hela 

världen och en epidemi hade tagit fart. Idag är sjukdomen störst i Afrika på grund av 

fattigdomen och sjukvården där nere, men den finns fortfarande i västvärlden. Idag finns det 

mediciner som bromsar upp sjukdomen och test som gör att man kan upptäcka hiv innan det 

hinner utvecklas till aids och genom detta är sjukdomen under kontroll i västvärlden. 

Forskning för att få fram ett vaccin har pågått sedan 1980-talet men än idag har man inte 
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lyckats framställa det.
13

 HIV – viruset kallas i rapporteringen från 1986 för HTLV3 – viruset, 

men i rapporteringen 1988 har det fått namnet HIV – viruset.  

 

1.3.2 Dagens Nyheter 

 

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall 1864, då Wall ville göra en tidning som lästes av 

en stor mängd folk. En viktig del av hans affärsidé var att tidningen skulle få en del av sina 

inkomster genom annonser och på så sätt kunde han erbjuda tidningen till ett billigare pris än 

de andra tidningarna vid den här tidpunkten. Det och genom bekvämligheten att få tidningen 

levererad hem utan kostnad gjorde Dagens Nyheter till en framgångssaga. Sedan dess har 

tidningen utvecklats och förändrats men grundidén finns kvar. I dag ägs Dagens Nyheter av 

Bonnier familjen och den är en oberoende liberal morgontidning som har en spridning i hela 

Sverige. År 2008 hade den en upplaga på vardagar 335 600 ex och på söndagar 365 200 ex.
14

 

 

1.3.3 Aftonbladet 

 

År 1839 Startade Lars Johan Hierta Aftonbladet och inledde med den ett nytt skede för den 

svenska pressen. Aftonbladet blev en tidning som var radikal och inte var rädd för att granska 

och ifrågasätta myndigheter och det var också därför tidningen blev åtalad flera gånger, men 

Hierta skapade hela tiden ett nytt bolag med ett nytt namn och så fortsatte det tills 

myndigheterna gav upp. Sedan dess har tidningen utvecklats och förändrats den blev även 

först med att som dagstidning etablera sig på nätet 1994. Den finns idag i hela Sverige och 

upplagan var 2008 på vardagar 368 200 ex och på söndagar 425 600 ex.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/aids?i_whole_article=true 
14

 http://ne.se/lang/dagens-nyheter  
15

 http://ne.se/lang/aftonbladet 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/aids?i_whole_article=true
http://ne.se/lang/dagens-nyheter
http://ne.se/lang/aftonbladet
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2 Rapporteringen 

2.1 April 1986 

2.1.1 Dagens Nyheter 

Den första artikeln i april 1986  i Dagens Nyheter hade rubriken: ”P-medel kan döda 

aidsvirus”
16

 Om man tittar på innehållet i den här artikeln som handlar om hur ett ämne i 

preventivmedel kan döda aidsviruset, men längre ner i artikeln visar det sig att det enbart 

skulle fungera i teorin men inte i praktiken. Artikeln handlar i största del om hur det ämnet 

som dödar aidsviruset även dödar mänskliga celler och att det kan vara skadligt för 

livmodern.
17

 Den här artikelns innehåll stämmer inte med rubrikens och enligt mitt 

analysschema hamnar den här artikeln under varnande eftersom den bara ger en fragmentarisk 

bild av vad den påstås handla om i rubriken.  

 

På samma sida i tidningen fanns också en notis från TT som handlar om hur två blödarsjuka 

patienter fick aids av preparat. Nu försöker de spåra de satser av preparatet som kan vara 

smittat. Artikeln berättar även att just det här blodpreparatet tillverkades av svenska 

blodgivare och att det inte värmebehandlats mot virusinfektioner utan istället behandlas med 

en geléartad massa som binder virus.
18

 Den här notisen är enligt mitt analysschema varnande 

eftersom den rapporterar om en ökad smittspridning.  

 

En annan artikel i april 1986 handlar om regeringens satsning av 200 miljoner kronor i 

kampen mot aids. Flera miljoner kommer varje år att satsas i arbetet mot aids, dels genom att 

hjälpa missbrukare komma ur sitt missbruk och en satsning på ett svenskt forskningsprogram 

med inriktning på att hitta ett botemedel mot HIV/AIDS. Det rapporteras också i artikeln om 

att majoriteten av de smittade är homosexuella och narkomaner och att nu är det viktigt att 

minska spridningen i de grupperna. Den största satsningen skulle riktas mot narkomaner på 

grund av att spridningen var störst i den gruppen just då. Information till allmänheten för att få 

de att förändra sina sexvanor var också en sak som regeringen skulle satsa på för att bromsa 

upp spridningen.
19

 Artikeln klassificeras som lugnande av mig för att den inger hopp om 

framtiden genom att man vill starta upp forskning kring ett botemedel. Och att den uppfyller 

kriteriet åtgärder mot ökad smittspridning, genom satsningen av pengar på det området.    

                                                 
16

 P – medel kan döda aidsvirus, Dagens Nyheter, 1986 – 04 – 02 
17

 Blödarsjuka fick aids av preparat, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 02 
18

 Blödarsjuka fick aids av preparat, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 02 
19

 200 milj till kampen mot aids, Dagens Nyheter, 1986 – 04 – 03 



 14 

 

Den 5 april fanns det i tidningen en debattartikel skriven av en legitimerad läkare där han 

kritiserade makthavarnas åtgärder mot ökad smittspridning. Den handlade om hur en läkare 

menar på att alla lagar, registrering av smittbärare och tvångsåtgärder inte är i linje med vårt 

demokratiska samhälle. Han anser att trots registreringen av smittbärare är kodad så kan en 

vanlig person ta reda på vem det är ändå. Han testade även om det fungerade att ta reda på 

vem personen bakom koden var och det visade sig fungera. Han har såsom åsikt att varför 

skulle någon gå och läkarundersöka sig och se om han eller hon har HIV/AIDS när det ändå 

inte finns något bot. Den personen kan dessutom komma att utpekas tillhöra någon av 

riskgrupperna och eftersom riskgrupperna är homosexuella, prostituerade och narkomaner så 

är de ofta utsatta för omgivningens förakt.
20

 Så här avslutas debattartikeln:  

 

Det måste även påpekas att samhället har ett särskilt ansvar gentemot de personer som smittats med 

HTVL3. Att de förutom oron för att insjunkna i en dödlig sjukdom, skall bli utsatta för en 

omfattande registrering och kontroll vars sakliga berättigande i högsta grad måste ifrågasättas kan 

inte vara förenligt med demokratisk ideal.
21

 

 

Den här artikeln klassificeras enligt mitt analysschema som granskande av makthavarna 

eftersom den ifrågasätter makthavarnas beslut och det argumenteras och visas på varför deras 

beslut behöver ifrågasättas. Den ger även de mindre grupperna i samhället en röst genom att 

den här läkaren försvarar deras rätt till att inte behöva utpekas att tillhöra någon av de mindre 

grupperna eftersom de grupperna ofta ringaktas av omgivningen.  

 

Nästa artikel är en notis som handlar om ett regeringsbeslut om att aidstest ska vara anonyma. 

Den tar upp att aidstest ska var anonyma men den tar också upp att det råder oenighet i 

riksdagen om huruvida smittskyddslagen går in och tar bort anonymiteten om smitta upptäcks 

eller om man får fortsätta vara anonym även om smitta upptäcks.
22

 Den här notisen faller enligt 

analysschemat under klassificeringen ej granskande eftersom den bara ger information om ett 

beslut och det är inget ifrågasättande kring regeringens beslut. 

 

Hur många katastrofbilder orkar vi med? I en värld av kärnvapenhot, krig, massvält och obeskrivligt 

lidande måste vi nu ta ställning till ett nytt apokalyptiskt hot – världsepidemin aids. Plötsligt 

                                                 
20

 Effektivaste sättet hindra spridningen av aids – Ge fullt identitetsskydd, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 05 
21

Effektivaste sättet hindra spridningen av aids – Ge fullt identitetsskydd, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 05 
22

 Aids - test anonyma, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 05 
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uppkommer ett virus som har en potentiell förmåga att döda stora delar av jordens befolkning. Genom 

dagens snabba kommunikationer sprids det med en häpnadsväckande fart över hela världen.
23

 

 

Så börjar en artikel i Dagens Nyheter som handlar om att nu kommer böckerna om aids och att 

aids angår alla. Den här delen som jag citerat här ovanför visar på vilken anda resten av 

artikeln är skriven. Artikeln fortsätter rapportera om att inget botemedel har hittats och att 

spridningen kommer att öka.
24

 Artikeln uppfyller kriterierna negativ inför framtiden då den 

pratar om en epidemi som kan döda stora delar av befolkningen, den rapporterar även om ökad 

smittspridning. Därför klassificeras den här artikeln som varnande.  

 

Nästa artikel handlar om att man snart kommer att kunna börja testa ett vaccin mot aids. Det är 

samma vaccin som använts mot smittkoppor men som nu har omarbetats för att kunna 

förhindra aids istället. Det står att man redan nu börjat testa på djur och där visar det sig 

fungera och man väntar nu på godkännande från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten för 

att få börja utföra tester på människor. I slutet av artikeln påpekas det dock att ett vaccin mot 

aids endast kan skydda de som ännu inte smittats med aids och är alltså inte ett botemedel mot 

aids. Sedan kommer en vändning i artikeln för den avslutas med en notis om att nu har man 

upptäckt att aids även sprids genom heterosexuella samlag. En man har smittats i USA genom 

samlag med en kvinna som tidigare fått aids genom samlag med en bisexuell man. Det påpekas 

tydligt i artikeln att mannen som smittats inte har haft sex med prostituerade, andra män eller 

använt droger intravenöst.
25

 Den här artikeln är lite annorlunda att analysera jämfört med 

tidigare artiklar eftersom den ger dubbla budskap. Enligt mitt analysschema uppfyller artikeln 

till en början kriterierna: hoppfull inför framtiden och rapporter om åtgärder mot ökad 

smittspridning, vilket gör att artikeln klassificeras som lugnande. Men i slutet av artikeln tog de 

upp om mannen som hade smittats av aids genom endast heterosexuella kontakter och den 

delen av artikeln uppfyller kriterierna: negativ inför framtiden och ökad smittspridning, i detta 

fall genom att det finns fler sätt att smittas på. Vilket gör att den delen av artikeln klassificeras 

som varnande. Alltså klassificeras hela den här artikeln som både lugnande och varnande. 

 

Den 12 april fanns det ett debattinlägg i Dagens Nyheter som skrevs av en man som arbetar 

inom RFSU där han tar upp att om vi vill förändra svenskarnas sexualvanor för att minska 

                                                 
23

 Nu kommer böckerna om epidemin – Aids angår alla!, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 08 
24

 Nu kommer böckerna om epidemin – Aids angår alla!, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 08 
25

 Vaccin mot aids kan testas i år, Dagens Nyheter 1986 – 04 - 11 
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spridningen av aids måste vi först och främst kartlägga hur svenskarnas sexualvanor ser ut 

idag. Han anser att det viktigaste för att minska smittspridningen av aids är att arbeta med att få 

människor kondommedvetna eftersom kondom är det bästa skyddet. Han menar också på att 

anonymitetsskyddet vid testning av aids måste fortsätta gälla om det visar sig att vederbörande 

är smittad, för på sätt kommer många fler att våga ta testet till exempel de i utsatta grupper så 

som bi – och homosexuella.
26

 Den här artikeln uppfyller endast ett kriterium och det är att man 

försvarar rättigheterna för de mindre grupperna i samhället att slippa utpekas som bisexuell 

eller homosexuell vid smitta av aids. Alltså får samhällets mindre grupper en röst i den här 

artikeln.   

 

Nästa artikel innehåller kritik mot regeringen och deras handlande kring aidsproblemet. Det är 

en person som menar på att regeringen inte är riktigt sanningsenlig när de säger att de har aids 

under kontroll. I artikeln så tas det upp att regeringen har sagt att antalet smittade ligger mellan 

3000 och 5000 medan det egentligen är ända upp till 10000. Sedan har ju endast ett ytterst få 

antal av de smittade blivit bekräftade eftersom många inte vågar gå och testa sig för att bli 

utpekade att tillhöra riskgrupperna. Han tar också upp problemet med smitta via 

blodtransfusioner då blod lämnats av aidssmittade innan de fått diagnosen HIV. Regeringen har 

sagt att alla blodgivare har testats för htlv3- viruset sedan 1984 medan det egentligen var 1985 

och även att regeringen inte har någon riktig plan på hur läkarna ska bete sig vid att meddela 

vidare vilka smittade som kan ha lämnat blod.
27

 Den här artikeln uppfyller kriterierna: 

ifrågasättande av makthavarna, negativ inför framtiden, rapport om ökad smittspridning. 

Ifrågasättande av makthavare eftersom han visar på att de inte varit helt sanningsenliga i sina 

uttalanden, negativ inför framtiden och ökad smittspridning eftersom det verkar finnas fler 

smittade än vad som uppgetts och regeringen verkar inte ha en sådan kontroll som de säger. 

Den här klassificeras därför som granskande av makthavarna och varnande.  

 

”Omtanke kan hindra aids”
28

 Så lyder rubriken på en artikel som handlar om hur man vill 

förhindra spridningen av aids bland unga narkomaner och de som är i riskgruppen att bli 

narkomaner. Bland de vuxna heroin missbrukarna är ungefär hälften smittade med aids men än 

så länge är inga smittade bland de unga. Men för att det ska fortsätta vara så måste alla börja 

bry sig, man vill alltså få ner bekämpning av aids till en folklig nivå där alla kan göra 

                                                 
26

 Kartlägg sexualvanorna, Dagens Nyheter, 1986 – 04 – 12 
27 Vi har aids under kontroll sa Sigurdsen, Dagens Nyheter, 1986 – 04 – 17 
28

 ”Omtanke kan hindra aids”, Dagens Nyheter, 1986 – 04 – 18 



 17 

skillnad.
29

Den här artikeln klassificeras som hoppfull inför framtiden alltså lugnande eftersom 

man vill motverka att unga narkomaner drabbas av aids och eftersom ingen ung narkoman 

ännu blivit smittad är det positivt.  

 

En notis informerar om att en mamma till en blödarsjuk pojke som drabbats av aids av ett 

blodpreparat har nu stämt det amerikanska företaget som tillverkade blodpreparatet. Detta är 

den första stämningen från Europa rörande aids.
30

 Den här notisen går inte att placera in i mitt 

analysschema. 

 

Nästa artikel handlar om hur regeringen väljer att satsa på uppsökande av narkomaner för att 

förhindra spridningen av aids. De ska tillsätta tjänster som söker upp narkomaner och hjälper 

de med vård och upplysningar kring aids, från att tidigare bara suttit och väntat på att 

narkomanerna själva skulle söka vård. Men vissa som jobbar inom socialtjänsten menar på att 

tidigare har narkomanvårdsprojektet i olika delar av landet var nedläggningshotat men nu får 

man helt plötsligt mer pengar och resurser för att det handlar om att hindra spridningen av aids 

och inte längre bara hjälpa missbrukare. De tycker samtidigt som att det är jättebra att de får 

resurser att det är en del dubbelmoral i beslutet
31

 I den här artikeln går det att se att flera 

kriterier uppfylls så som information om makthavarnas beslut, ifrågasättande av makthavarnas 

beslut, språk som är lätt att förstå och rapporter om åtgärder mot en ökad smittspridning. Vilket 

gör att den här artikeln klassificeras som granskande av makthavarna och lugnande.  

 

Karin Edgardh, gynekolog vid skolornas ungdomsmottagning i Stockholm, skrev en 

debattartikel den 20 april 1985 med rubriken: ”Trohet nya livsstilen”
32

. Den är enligt mitt 

analysschema granskande av makthavarna, eftersom den uttrycker kritik mot makthavarnas 

informationskampanj om aids. För att visa på det kommer här ett citat som visar varför jag 

placerar artikeln i den granskande kategorin.  

 

Det behövs ett vardagligt, tålmodigt gräsrotsarbete enligt modell bästa – sex – och 

samlevnadsundervisning för att bland ungdomar minska de sexualrelaterade hälsoproblemen. Detta 

behöver man satsa på. Det ter sig absurt att skolhälsovård och elevvård hotas av nedskärningar i dessa 

dagar samtidigt som anslag för HTVL3 – information ökar. Skolvärlden borde vara en idealisk 

                                                 
29

 Få unga ännu smittade, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 18 
30

 Mor till aidsfall stämmer företag, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 19 
31

 200 milj i kampen mot aids – Missbrukarna ska sökas upp, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 19 
32

 Trohet nya livsstilen, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 20 
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informationskanal in i ungdomsvärlden med de anknytningar till ungdomsmottagningar och 

fritidsverksamhet som finns. Gräsrotsarbetet i ungdomsvärlden har större praktisk betydelse än stora 

spektakulära kampanjer. Ge också ett ökat stöd till preventivmedelsmottagningarna för ungdom! 

Arbetet ska i lika hög grad som att vara abortförebyggande vara fertilitetsbevarande. I perspektivet 

HTLV3 – infektion också livsbevarande. Då har vi en god chans att vara steget före virus! 
33

 

 

Den 24 april 1986 rapporterade Dagens Nyheter om att elever i årskurs nio på en skola i Solna 

utanför Stockholm nu får undervisning om farorna med aids och hur de skyddar sig mot 

HIV/AIDS. Men faran avdramatiseras även för eleverna genom att myter om hur man smittas 

korrigeras, till exempel att man inte blir smittad av att röra någon som har aids. Enligt artikeln 

har detta sätt att prata med eleverna om aids fått ett stort genomslag bland eleverna som säger 

själva att de är mycket nöjda med informationen och nu förstår riskerna på ett bättre sätt.
34

 Den 

här artikeln klassificeras av mig som lugnande, eftersom den visar på åtgärder mot ökad 

smittspridning genom information.  

 

En notis som handlar om att blödarsjuka som blivit smittade av aids nu får ersättning från 

läkemedelsförsäkringen är nästa artikel. De blödarsjuka får dela på tio miljoner och kommer få 

engångsbelopp på mellan 30 000 och 75 000. Den här uppgörelsen är unik i världen.
35

 Den här 

notisen går inte att placera in i mitt analysschema.  

 

Nästa artikel handlar om hur många tvångsvårdande narkomaner som bär på aids och hur man 

arbetar med det på Serafimerlasarettet i Stockholm, där för detta narkomaner sitter på en låst 

avdelning för att bli kvitt sitt beroende. Den berättar om hur man hjälper de tillbaka till livet 

igen och hur man hjälper de att få tillbaka sin självkänsla och sin lust till att leva trots sitt 

missbruk och aids.
36

 Den här artikeln uppfyller kriteriet fragmentarisk bild, ger inte hela bilden 

av hur det ser ut med aidsfrågan bland narkomaner, den är mer negativ inför framtiden än 

positiv eftersom de inte verkar arbeta med att minska smittspridningen bland narkomaner, det 

är dock ett lätt språk. Trots sitt lätta språk klassificeras den här artikeln som varnande. 

 

Berit Hedeby skriver i en debattartikel att sex har blivit livsfarligt och att avhållsamhet borde 

bli modernt igen. Hon menar att det finns så många könssjukdomar som skadar kroppen för 

livet och sedan finns aids som är dödligt att sex idag faktiskt har blivit livsfarligt. Hon tycker 
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 Trohet nya livsstilen, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 20 
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 Skolöverläkare om aids: Använd alltid kondom, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 24 
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 Aidssmittade får dela 10 miljoner, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 25 
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att man måste predika avhållsamhet och undervisa föräldrarna till ungdomarna idag för att de 

ska kunna undervisa sina ungdomar så att spridningen av aids kan stoppas. Detta tycker hon 

eftersom ungdomarna idag alldeles för lätt struntar i kondom och har sex med alldeles för 

många
37

 Den här artikeln antar jag är skriven av en lekman eftersom det inte står något annat, 

den är även negativ mot framtiden och den har ett språk som är lätt att förstå. Detta gör den här 

artikeln varnande eftersom majoriteten av kriterierna som artikeln uppfyller är varnande.  

 

Nästa artikel handlar om tvångsvård av missbrukare och hur det har blivit en beteckning av 

tvångsisolering av aidssmittade, då 90 % av missbrukarna i tvångsvård är aidssmittade. Man 

menar på att det måste vara lika viktigt att bekämpa spridningen av aids bland missbrukare som 

att bara ta hand om dem när de redan är smittade. Socialtjänsten vill ta bort allt tvång från deras 

verksamhet och vill att sjukvården ska ta hand om tvånget istället, men i artikeln ifrågasätts det 

eftersom det då kommer bli allt färre ur riskgrupperna som vågar ta kontakt med sjukvården 

eftersom de då riskerar tvångsåtgärder.
38

 Den här artikeln uppfyller kriterierna: granskning av 

makthavarna eftersom den ifrågasätter makthavarnas beslut om tvångsåtgärder och hur de 

arbetade med tvångsåtgärder för redan smittade missbrukare och att de inte förebygger 

smittspridning.  

 

2.1.2 Aftonbladet  

Den första artikeln i april i Aftonbladet som handlade om aids, handlade om hur 

preventivmedel kan ge skydd mot aids. I artikeln rapporteras det om ett ämne som finns i vissa 

preventivmedel kan döda aidsviruset vid samlag, men detta har ännu inte kunnat bekräftas utan 

det är mycket som ska undersökas innan man kan se om det stämmer. Därför rekommenderar 

de fortfarande kondom som det enda skyddet mot aidssmittan vid samlag.
39

 Den här artikeln är 

hoppfull i sin inledning men sedan blir den negativ inför framtiden eftersom det inte går att 

bevisa att ämnet i preventivmedel verkligen kan skydda mot aidssmitta. Den är dessutom 

skriven på ett språk som är svårt att förstå på grund av alla läkemedelsbegrepp som inte 

förklaras i texten. Det gör den här artikeln till en varnande artikel.  

 

Nästa artikel handlar om att ett vaccin mot aids kan komma att testas redan i år. Det är ett 

vaccin som utvecklats i USA, där man tagit vaccinet mot smittkoppor och en gen från aids-
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 ”Sex är livsfarligt”, Dagens Nyheter, 1986 – 04 – 26 
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 Ny strid om vårdtvånget, Dagens Nyheter, 1986 – 04 - 28 
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 P-medel skydd mot aidssmitta?, Aftonbladet, 1986 – 04 - 01 



 20 

viruset och på så vis fått fram ett vaccin som visat sig fungerat på apor och möss. Däremot vet 

man inte när man kommer få klartecken att börja testa det på människor.
40

 I den här artikeln är 

språket lätt att förstå och man har förklarat alla svåra begrepp, den är hoppfull eftersom den ger 

information om att forskningen kring ett vaccin gör framsteg och det är experter som uttalar sig 

i artikeln.  

 

Den 14 april kom en artikel som handlade om två läkare som startade en förening för att arbeta 

mot aids efter de hade sett i sjukvården hur personer smittade med aids mådde. Sedan ville de 

bli finansierade för att starta en informationskampanj om aids för att minska smittspridningen, 

eftersom de ansåg att regeringen inte gjorde tillräckligt. Men de fick ingen finansiering så de 

tog själva ett lån och hade en temadag kring aids och trots att det endast var 1000 besökare på 

temadagen fick den bland besökarna uppskattning. De hoppas nu att regeringen ska se till att 

åtgärder görs och att deras förslag som de lämnat till regeringen ska tas i beaktande.
41

 Den här 

artikeln är granskande av makthavarna eftersom den ifrågasätter regeringens åtgärder. Den är 

även lugnande eftersom den är experter som uttalar sig, det handlar om åtgärder mot en ökad 

smittspridning och den har ett språk som är lätt att förstå.  

 

Den sista artikeln i april handlar om hur en mamma stämmer ett amerikanskt läkemedelsbolag 

då hennes son dog i aids efter att han blev smittad av ett blodpreparat från läkemedelsbolaget. 

Det här var den första stämningen från Europa mot det amerikanska läkemedelsbolaget. Hon 

hade tidigare blivit erbjuden 50 000 kr i skadestånd av bolaget som förmedlade medicinen i 

Sverige men då tackade hon nej eftersom hon då inte hade kunnat yrkat något mer 

skadestånd.
42

 Den här artikeln faller inte in i något kriterium i mitt analysschema.  

 

2.2 April 1988 

2.2.1 Dagens Nyheter 

Den första artikeln i Dagens Nyheter i april rörande aids handlar om att det finns 50 aidsfall i 

sovjet. Det hade visats en dokumentärfilm om aids i Sovjet där man nu kunde konstatera att 

det fanns 50 smittade personer i Sovjet.
43

 Den här artikeln ger information om att 

smittspridningen ökar och därför blir artikeln en varnande artikel i min analys.  
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”Våldtäktsmän får HIV-testas”
44

 Det är rubriken på nästa artikel som handlade om vilka 

ämnen som behandlades vid regeringens aids-debatt. Ett ämne handlade om att regeringen 

skulle erbjuda narkomaner fria sprutor så att smittspridningen skulle minska, men det 

förslaget slogs ner. Däremot kom regeringen fram till att 230 miljoner skulle satsas nästa år på 

insatser mot aids, att metadonbehandlingen skulle utökas från 150 till 300 personer och att det 

skulle läggas fram ett förslag på tvångstestning av aids på våldtäktsmän.
45

 Den här artikeln 

informerar endast om regeringens beslut och blir därför en ej granskande av makthavarna 

artikel. Men den har ett lätt språk att förstå, den visar hoppfullhet inför framtiden på så sätt att 

åtgärder tas i kampen mot aids och därför hamnar den i lugnande kategorin.  

 

Nils Jansson, HIV- positiv och homosexuell skrev i Dagens Nyheter den 13 april ett brev till 

sjukvårdsministern Gertrud Sigurdsen. I brevet undrar han varför regeringen har beslutat att 

alla HIV-positiva ska bli registrerade, när de från början var lovade immunitet, nu skräms 

riskgrupperna bort från att testa sig på grund av registreringen. En annan sak han undrar är 

varför endast de som har insjuknat i aids är de som får AZT, en medicin som bromsar upp 

sjukdomsförloppet, och varför inte alla HIV-positiva får den medicinen. Han tycker att 

regeringen låter flera hundratals människor dö genom att förvägra de mediciner.
46

 Han 

avslutar även artikeln med: 

 

Som HIV-positiv saknar jag även i övrigt det enklaste mänskliga bemötande. Sålunda vägrar 

fortfarande läkare att sjukskriva HIV-patienter som vill ta sig tid till resor och fritid under den tid de 

har kvar innan de insjuknar. En rättighet ingen skulle drömma om att förvägra en leukemipatient. Men 

vi HIV – positiva är ju än så länge bara ”en hop bögar och knarkare”, varför skulle någon ta hänsyn till 

oss.
47

 

 

Den här artikeln uppfyller kriteriet att det är en representant från de mindre grupperna i 

samhället som uttalar sig och han försvarar även deras rättigheter, vilket gör att den här 

artikeln klassificeras som att den ger de mindre grupperna i samhället en röst. Artikeln 

klassificeras även som granskande av makthavarna då författaren ifrågasätter makthavarnas 

beslut och informerar kring hur besluten ser ut.  
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En känd läkare vid namn Gustav Jonsson blev år 1983 smittad med HIV via en 

blodtransfusion. I den här artikeln berättar han och hans fru om att de har skrivit en bok om 

hur det är att leva med HIV och hur det är att leva med en partner som har HIV. Gustav vill 

visa att det går att leva med HIV trots att det är svårt att bli accepterad i samhället. Han har 

själv stridit i sitt yrke för utstötta människor i samhället som homosexuella och narkomaner. 

Han är nu själv en av de utstötta i samhället men han har valt att acceptera det och lever sitt 

liv som han alltid gjort. Varför han har valt att skriva en bok är för att hjälpa andra i samma 

situation och för att förebygga fördomarna kring HIV – positiva människor. De vill även få 

död på tystnaden kring aids och HIV så att det är något som det går att prata om i samhället, 

utan att människor ska bli rädda för de smittade.
48

 Den här artikeln hamnar under 

klassifikationen samhällets mindre grupper får en röst, eftersom det är en HIV – positiv man, 

alltså en representant för en av de mindre grupperna i samhället som uttalar sig om HIV och 

därför ger en röst åt hela den gruppen.   

 

”Hiv-smitta vid blodtransfusion, risken en på miljonen”
49

 Så lyder rubriken på nästa artikel, 

den handlar om att 182 personer fram till år 1988 hade smittats vid blodtransfusion eller av 

blodpreparat och det var en ytterst liten del av de totalt 1785 HIV – smittade i landet. De som 

blivit smittade av HIV via blod fick smittan under början 1980 – talet. Sedan 1985 då alla 

blodgivare testas för HIV/aids och alla blodpreparat värmebehandlas har ingen smittats via 

blod eller blodpreparat. Därför är det år 1988 en ytterst liten chans att få smittan via blod.
50

 

Den här artikeln uppfyller kriterierna att den ger en helhetsbild av hur många alla smittade är 

och hur stor del som blivit smittade via blod, den uppfyller även kriteriet om ett begripligt 

språk då det var mycket lätt att förstå och inga svåra ord. Det är läkare som uttalar sig i 

artikeln, vilket då är experter, den är även hoppfull inför framtiden då den framhäver att 

smittspridning via blod i princip är stoppad och därför rapporterar den även om minskad 

smittspridning. Allt detta gör den här artikeln till ett utmärkt exempel på en lugnande artikel.  

 

Nästa artikel handlar om att läkemedelsföretaget Astra lägger ner sin forskning kring HIV 

eftersom den inte är tillräcklig lönsam. Astra stod för en tredjedel av det sammanlagda 

beloppet som årligen gick till svensk forskning om HIV. Men Astra anser det inte längre vara 

lönsamt att forska om HIV för att det är en för hård konkurrens med de amerikanska 
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företagen. En av Sveriges aids – experter tyckte detta var uppseendeväckande och 

omoraliskt.
51

 Den här artikeln har ett språk som är lätt att förstå eftersom det inte är några svår 

begrepp i texten, det är experter som uttalar sig, man får en helhetsbild av situationen för att 

man får en förklaring till varför forskningen läggs ner och den är negativ inför framtiden 

eftersom man inte längre kommer att forska om Hiv, trots att det behövs. Majoriteten av 

kriterierna som uppfylls är lugnande och därför klassificeras den här artikeln som lugnande.  

 

Nästa artikel handlar om en amerikansk läkare som besökte en stiftelse för aidssjuka i 

Stockholm. Den amerikanska läkaren tyckte att vi i Sverige var fega som väntade med att ge 

medicinen AZT till de som insjuknat i aids och inte till de som ännu inte uppvisat 

sjukdomssymtom, utan endast är HIV-positiva. Han undrade varför vi väntade med att se 

resultaten i försöken med AZT från andra länder och inte testade det själva i Sverige, han 

anade att det var ekonomiska aspekter som ligger bakom det. En svensk läkare höll med den 

amerikanske läkaren, men han påpekade även att man ännu inte vet hur den nya medicinen 

AZT fungerade med biverkningar och därför var han osäker på den. Den amerikanske läkaren 

trodde även att ett vaccin aldrig kommer att hittas, men att bromsmediciner och test för Hiv 

kommer att bli bättre och bättre och på det sättet hindra spridningen av sjukdomen.
52

 Den här 

artikeln uppfyller granskning av makthavarna då man ifrågasätter deras beslut och även 

lugnande. Eftersom det är ett lätt språk att förstå då inga svåra begrepp fanns i texten, en 

helhetsbild ges då man får en bild av hur situationen ser ut i Sverige och andra länder och det 

är i och med de två läkarna experter som uttalar sig.  

 

2.2.2 Aftonbladet  

Den första artikeln i april 1988 handlade om hur en vårdare blev biten av en HIV-smittad 

kvinna. Det var en narkotikamissbrukare som var HIV-smittade och hade tagits om hand av 

ett behandlingshem, där hon under visitationen blev våldsam och bet och rev vårdaren. 

Kvinnan polisanmäldes och blev anhållen. Artikeln berättar vidare om att det för ett år sedan 

var en prostituerad kvinna som hade spottat blod i en polismans mun. Den kvinnan dömdes 

till 10 månaders fängelse eftersom domstolen ansåg att hon hade som uppsåt att smitta 

polismannen med HIV. 
53

 Den här artikeln hamnar under klassifikationen samhällets mindre 

grupper får ingen röst i samhället, eftersom den ger en negativ bild av HIV – smittade 

                                                 
51

Inte tillräckligt lönsamt – Astra lägger ner HIV – forskning, Dagens Nyheter, 1988 – 04 - 16 
52 USA – professor om svensk aidsvård: Fegt att vänta med medicin, Dagens Nyheter, 1988 – 04 - 17 
52

 HIV – smittade bet vårdare, Aftonbladet, 1988 – 04 – 04 
 



 24 

personer. De ger en negativ bild på grund av att den utpekar flera smittade människor att 

försöka smitta andra personer medvetet och använder HIV/AIDS som ett hot.  

 

En känd person och läkare kallad Skå – Gustav berättar i nästa artikel om hur det var att leva 

med HIV. Han blev smittad vid en operation där han fick en blodtransfusion av smittat blod, 

det dröjde tre år innan han fick reda på detta. Han berättar att han har valt att fortsätta leva sitt 

liv normalt och haft stöd av både sin fru och sina barn i sitt hanterande av sjukdomen. Han har 

nu skrivit en bok om sitt liv som HIV – smittad för att hjälpa andra i samma situation som 

han. Han valde att gå ut offentligt med det för att han blev arg när han läste om människor 

som tvingats flytta sedan grannar fryst ut de när de fått reda på att de är HIV- smittade. Han 

blev också arg på att man uppmanar människor att inte berätta på sin arbetsplats att man är 

smittad. Han vill bekämpa utfrysningen i samhället av HIV - smittade personer.
54

Den här 

artikeln blir enligt min klassifikation att den ger en röst åt de små grupperna i samhället 

eftersom det är en representant från en av de mindre grupperna i samhället som uttalar sig.  

 

125 personer hade smittats av HIV genom blodtransfusioner 1988, så börjar artikeln. Men 

sedan 1985 testades alla blodgivare innan de fick ge blod detta för att förhindra smitta via 

blodtransfusioner. Enligt artikeln var chansen att bli smittad via blodtransfusion endast en på 

hundratusen. En överläkare berättade att han hade lyckats spåra upp de flesta fallen där smitta 

skett via blodtransfusion för att meddela de människorna, men han har inte lyckats hitta alla. 

Läkaren berättade även att det var endast 30 nya fall av Hiv – smitta som upptäcktes varje 

månad i Sverige och han anser den siffran vara ganska liten. Han berättar även att av 31 000 

testade gravida kvinnor så var det endast tre som var HIV – positiva.
55

 I den här artikeln är det 

en läkare alltså en expert som uttalar sig, den visar på minskad smittspridning eftersom att de 

lyckats minska smitta avsevärt via blodtransfusioner, den ger en helhetsbild med hjälp av 

siffrorna som presenteras och språket är lätt att förstå. Det gör att den här artikeln klassificeras 

som lugnande.  

 

Nästa artikel handlar om hur två vänner till Skå – Gustav har hanterat beskedet om att deras 

vän hade blivit HIV – smittad. De två vännerna berättar att de blev chockade av beskedet och 

att de först inte ville acceptera det, men det kom de senare till att göra. De berättar också att 

det är viktigt att se på Gustav som ett exempel på att det går att leva ett normalt liv med HIV 
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och att samhället måste lära sig att det inte är farligt att krama eller umgås med HIV – 

smittade personer. De har även läst Gustavs bok som handlar om att leva som HIV – smittad 

och efter det känner de att den boken kan hjälpa svenska folket att till en viss del överkomma 

fördomar mot HIV – smittade personer.
56

 Den här artikeln ger samhällets mindre grupper en 

röst, eftersom de två vännerna i artikeln förespråkar HIV – smittades rättigheter och berättar 

att det inte är något farligt att umgås med HIV – smittade personer.  

 

Nästa artikel handlar om Skå – Gustav igen och hur han kände det när han nu biktat sig för 

svenska folket. Han berättar att han känner en lättnad och att det känns skönt att alla vet om 

det. Men han vet även att han blev smittad av HIV på det ”bästa” sättet man kan, via en 

blodtransfusion. Men han menar att de stora riskgrupperna de homosexuella, de prostituerade 

och narkomanerna är de han vill hjälpa med sin bok eftersom de oftast inte vågar berätta för 

omgivningen att de har smittats för då börjar folka sky dem som pesten. Han vill få svenska 

folket att förstå att de inte är farliga och att de behöver få hjälp, förståelse och stöd i sina liv.
57

 

Den här artikeln är också en artikel som ger de små grupperna i samhället en röst. Detta 

eftersom Gustav förespråkar de HIV – smittades rättigheter och han är även en företrädare för 

den gruppen.  

 

Nästa artikel handlar om en man som har insjuknat i aids och ligger hemma och kämpar för 

att orka överleva. Han vill tacka Gustav för hans del i kampen om att bryta tystnaden kring 

aids och HIV. Han själv anser att det är ett stort steg att någon som Gustav har skrivit en bok 

och gett alla de smittade en röst. Han själv försöker kämpa och överleva varje dag i kampen 

mot aids och han säger att än så länge vill han inte ge upp på livet.
58

 I den här artikeln är det 

en representant för de hiv – smittade som ger ytterligare en röst åt de mindre grupperna i 

samhället. 

 

Astra lägger ner sin forskning kring aids, om det handlar den sista artikeln om HIV/AIDS i 

april 1988. Chefen för Astra har bestämt att lägga ner forskningen kring aids och satsa mer på 

andra sjukdomar, på grund av att han anser att företaget ska satsa på det de kan, och i den 

gruppen finns inte aids. En sakkunnig i aidsdelegationen anser detta beslut vara omoraliskt 

och han anser det fel beslut av Astra med tanke på den epidemi av aids som sker runtom i 
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världen.
59

 Den här artikeln är lugnande trots det dåliga budskapet i artikeln. Den är lugnande 

eftersom det är ett lätt språk eftersom det inte finns några svåra begrepp i texten, experter som 

uttalar sig i och med personen från aids-delegationen och den ger en helhetsbild av situationen 

eftersom den visar på hela situationen varför forskningen läggs ner och så vidare.  

 

2.3 Augusti 1986 

2.3.1 Dagens Nyheter 

Det fanns inga artiklar som berörde ämnet HIV/aids i Dagens Nyheter i augusti 1986. 

 

2.3.2 Aftonbladet 

”12 månaders pojke dog i aids”
60

 Så lyder rubriken på den första artikel i augusti 1986 som 

handlar om aids. Den handlar om en pojke som levde i England, där han i bilen till sjukhuset 

dog. Hans identitet gavs inte ut men de berättar att han kommer från en högriskfamilj, vilket 

betyder att det antingen fanns en sexuell smitta eller narkotika missbruk i familjen. Han dog 

inte direkt av aids utan av infektioner som inte gick att bekämpa på grund av aids. Risken för 

ett barn att smittas under graviditeten är 50 procent berättade forskaren John Seale och 

internationella studier visar att bara hälften av de barn som föds med aids lever längre än två 

år. Detta dödsfall skedde samtidigt som en ny larmrapport i England visar på en ökad 

smittspridning, där man i juli hade 76 nya fall av aids mot tidigare månader där siffran låg 

mellan 20 – 30 nya fall. I rapporten förutser man även att inom ett decennium kommer 

dödssiffran av aids vara 400 personer i månaden, vilket motsvarar en jumbojet krasch varje 

månad.
61

 Den här artikeln har experter som uttalar sig, ett lätt språk med siffror för att 

tydliggöra, man får endast en fragmentarisk bild av situationen då man inte får reda på hur 

många barn som föds med aids. Den rapporterar även om ökad smittspridning och om en 

negativ framtid genom att den påpekar att dödsfallen av aids bara kommer att öka och öka. 

Den här artikeln innehåller alltså både lugnande och varnande kriterier, men det är flest 

varnande och därför klassificerar jag artikeln som varnande.  

 

I Stockholms landsting satsades det två miljoner till utbildning av personal inom barn och 

ungdomshemmen. Det för att ge personalen kompetens att hjälpa ungdomar och barn med 
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aids och att stötta ungdomarna, barnen och föräldrarna i hanterandet av leva med HTLV3. 
62

 

Den här artikeln uppfyller kriteriet information om makthavarnas beslut. Men eftersom det 

inte är någon som ifrågasätter beslutet blir den här artikeln klassificerad som ej granskande av 

makthavare. Den uppfyller även kriteriet hoppfull inför framtiden, eftersom man visar att 

makthavarna satsar på att hjälpa de som har HIV/aids och därför är artikeln också lugnande.  

 

Nästa artikel handlar om en sjuksyster som ägnar all sin tid åt att hjälpa aids-smittade 

personer. I sitt arbete jobbade hon på ett sjukhus med aidspatienter och sedan på sin fritid 

hjälpte hon aidspatienter med att till exempel vattna blommor, vara med i studiecirklar och 

besöka stödgrupper för HTLV3 – positiva människor. På grund av detta hade hon nu fått de 

homosexuellas hederspris vid den homosexuella frigörelseveckan som igår var i 

Kungsträdgården. När hon tillfrågades om hur hon hinner säger hon att hon önskar sig mer tid 

så hon skulle hinna hjälpa aidspatienterna mer.
63

 Den här artikeln har ett lätt språk och ger en 

helhetsbild eftersom den berättar om hela hennes arbete, därför är det en lugnande artikel. 

 

Nästa artikel handlar om en undersökning som gjorts bland den svenska befolkningen, som 

handlar om vad svenskarna vet om aids. Den visade att nästan var tredje svensk var rädd att 

smittas av aids via offentliga toaletter och mer an varannan svensk tror att samhället saknade 

resurser att stoppa smittspridningen. Många av de yngre medborgarna trodde att 

myndigheterna inte avslöjade allt om aids. Det är en docent vid Uppsala universitet som gjort 

undersökningen och han såg skillnader mellan mäns och kvinnors förtroende för forskning 

och teknik, där männen har mer förtroende för det. Sedan i artikeln visade man med siffror på 

hur många som trodde vad om aids och efter det visade man vad som är sant. Till exempel:  

 

En tredjedel tror att man kan bli smittad på offentliga toaletter eller genom insekter. Fakta: Viruset 

smittar varken genom luft, vatten eller vardagliga kontakter. Det finns heller inga exempel på någon 

som blivit smittad via insekter.
64

 

 

Den här artikeln ger en helhetsbild med hjälp av siffror och fakta, det är experter som uttalar 

sig och det är ett lätt språk, vilket gör den till en lugnande artikel.  
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Nästa artikel handlar om att det i juli 1986 fanns fem personer som fått aids. Det är samtidigt 

59 personer som anmält att de blivit smittade och av dem är 50 män och 9 kvinnor. Men det 

står även att det troligtvis finns fler som är smittade men som ännu inte låtit testa sig. Det 

fanns då 1035 kända fall av HIV – smittade personer i Sverige och av dem hade 65 personer 

fått aids.
65

 Den här artikeln ger en helhetsbild med hjälp av siffror, den ger information om 

ökad smittspridning och det är inte experter som uttalar sig i frågan, så därför klassas den som 

varnande.  

 

2.4 Augusti 1988 

2.4.1 Dagens Nyheter 

Artikeln handlar om en mycket känd kinesisk forskare som forskar kring cirkulationen i 

kroppens allra minsta blodkärl och deras roll vid sjukdomar som cancer, diabetes och aids. 

Hon har upptäckt att lärdomar från tusen år gammal kinesisk läkekonst kan hjälpa vid 

behandling av dessa sjukdomar. Det har redan fungerat vid test på hjärntumörer. Det är en 

annan örtsubstans som är intressant för aidsforskningen eftersom den stimulerar kroppens 

immunförsvar. Forskaren vill nu inleda ett samarbete med Karolinska institutet i Sverige och 

det förs även diskussioner kring örtsubstansen med ett svenskt läkemedelsföretag.
66

 Den här 

artikeln visar hopp inför framtiden eftersom aidsforskningen visar framgång, genom nya rön, 

det är en expert som uttalar sig, den ger dock en fragmentarisk bild eftersom artikeln inte visar 

på om det skulle kunna fungera. Men i överlag är artikeln lugnande.  

 

”Allt färre fall av HIV”
67

 så lyder rubriken på nästa artikel. Den handlar om hur antalet 

nyanmälda HIV – smittade minskat de senaste månaderna. I januari registrerades 33 nya HIV 

– positiva, i mars var det 26 och i maj 23 och det senaste i juli visar på 18 nyanmälda HIV – 

positiva. Det är lågt men det tros bero på att större delen av riskgrupperna redan testats och nu 

är det många utanför riskgrupperna som testar sig och därför blir det inte lika många nya fall. 

Sammanlagt finns det idag 1871 HIV – fall och 214 aidssjuka.
68

 Den här artikeln ger en 

helhetsbild av situationen med hjälp av siffrorna och statistiken i artikeln, den ger en hopp 

inför framtiden eftersom antalet nya fall minskar, den har ett lätt språk eftersom det inte är 

några svåra begrepp i texten och den rapporterar om minskad smittspridning. Det gör artikeln 

till en lugnande artikel.  
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2.4.2 Aftonbladet 

I aftonbladet i augusti 1988 fanns det inga artiklar som berörde HIV/AIDS.  

 

2.5 November 1986 

2.5.1 Dagens Nyheter 

Artikeln handlar om hur man i Kalifornien i USA ska rösta om en ny lag angående aids, där 

mannen som drivit fram förslaget till lagen vill tvångstesta människor för aids. Han vill 

avskeda människor med aids och HIV från deras jobb och ställa de helt utanför samhället. 

Samtidigt som detta sker är det flera grupper som arbetar mot detta förslag och hoppas nå ut 

till alla att skräckpropagandan som nu förs ut för att få människorna att rösta för lagen, inte 

stämmer. Det verkar dock som att majoriteten av Kaliforniens befolkning inte ens har hört 

talas som lagförslaget och det visar att ingen av sidorna nått ut till den delen, men det ses som 

positivt för då kan de inte heller rösta för. I Kalifornien finns 5000 aidsfall och 300 000 

smittbärare som drabbas ifall lagen går igenom.
69

 Den här artikeln har ett språk som är lätt att 

förstå, det är inga experter som uttalar sig och den ger en negativ bild om framtiden. Den ger 

en negativ bild för att det ännu finns en chans att lagen går igenom i Kalifornien och då kan 

människor med de åsikterna driva det i resten av världen också. Det gör den här artikeln till en 

varnande artikel.  

 

Nästa artikel handlar om samma sak som den ovanför. Men i den här artikeln är det många 

fler experter som uttalar sig i frågan mot lagförslaget. Det är bland annat chefen för 

hälsovården i Kalifornien som uttrycker extrem avsky mot lagförslaget och han menar att det 

här är enbart till för mannen bakom förslagets karriär. Än så länge leder rösterna mot förslaget 

i undersökningarna och många grupper arbetar hårt för att det också ska bli så i valet.
70

 Den 

här artikeln har experter som uttalar sig, ett lätt språk att förstå och eftersom den ger 

information om att det ser ut som lagen inte kommer röstas igenom är den också hoppfull 

inför framtiden. Därför blir den här artikeln lugnande.  

 

”Aidssmittade spottade mot polis”
71

 Den här artikeln handlar om hur två poliser skulle hjälpa 

en man som de visste var aidssmittad vid en trafikolycka, men då spottar mannen på poliserna 
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och stänker blod mot dem. Poliserna ska nu undersökas för att se om de har smittats. Att aids 

smittat via saliv har enligt forskare aldrig skett, och för att smittan ska överföras med blod 

krävs att blodet tränger in i ett öppet sår.
72

 Den här artikeln har ett lätt språk och experter som 

uttalar och därför blir den lugnande.  

 

Nästa artikel handlar om att ett okänt aidsvirus upptäckts i Sverige. Det var från en afrikansk 

kvinna som tillfälligt vistades i Sverige som viruset upptäcktes av en svensk forskare. Man 

hittade likheter med HIV – viruset men det fanns än fler likheter med ett virus som tidigare 

hittades hos grönapan i Afrika. Man tror inte det här viruset har spridits i Sverige, då kvinnan 

nu är tillbaka i Afrika och bara var i Sverige tillfälligt. Men man antar nu att det finns fler 

virus från apor i Afrika som successivt överförts till människor och att det finns fler sorter än 

det tidigare anats.
73

 Den här artikeln har experter som uttalar sig, ett svårt språk med många 

medicinska termer som inte förklaras, negativ inför framtiden eftersom det berättas om att det 

finns fler virus liknande HIV i världen. Det gör den här artikeln till varnande.  

 

- På ett år har antalet aidssmittade mödrar och barn i Afrika mins fördubblats säger professor Lars 

Olof Kallings från statens bakteriologiska laboratorium. Om aidsepidemin har något gott med sig 

så är det att den kan tvinga fram en mer effektiv och förebyggande mödra- och barnhälsovård i 

Afrika.
74

  

 

Det handlade nästa artikel om. Den uppfyller kriterierna att den har experter som uttalar sig, 

ett lätt språk och den är negativ inför framtiden då den rapporterar om ökad smitta i världen. 

Men majoriteten av kriterierna den uppfyller är lugnande, så därför klassificeras artikel som 

lugnande.  

 

I nästa artikel rapporterar man om att 200 miljoner kronor ska satsas i Storbritannien på en 

intensiv annonskampanj för att minska spridningen av HIV/aids. Kampanjen ska föra ut 

budskapen att bara ha en sexualpartner och om inte använd kondom. Det berättas även att 

spridningen av aids är ungefär lika stor i Storbritannien som i Sverige. I Storbritannien har 

565 fall konstaterats varav 284 avlidit och antalet fall har fördubblats på en tio månaders 

period. Regeringen är mycket positiv till det här beslutet, men anar att mer resurser kommer 
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att behövas i framtiden.
75

 Den här artikeln ger en helhetsbild eftersom den visar på siffror hur 

det sett ut och hur det kommer att utvecklas, den är hoppfull inför framtiden då man arbetar 

mot spridning av aids och den har ett lätt språk. Vilket gör den lugnande.  

 

Den sista artikeln i november 1986 som rör HIV/AIDS handlar om att tandläkare lätt kan 

upptäcka infektioner och förändringar i munnen och detta kan vara första tecknet på aids – 

smitta. En amerikansk tandläkare har varit i Sverige och haft föreläsningar för 

tandvårdspersonal för att de ska kunna hjälpa till med att upptäcka aids i ett tidigt stadium. 

Det finns en del tecken som till exempel en svampsjukdom i munnen som beror på 

immunförsvaret och upptäcker tandläkaren det bör de skicka patienten vidare för att testa 

sig.
76

 Den här artikeln ger en helhetsbild då den visar vad tandläkarna ska titta efter i munnen 

och varför tandläkarna har en viktig uppgift i kampen mot aids. Det är också experter som 

uttalar sig som den amerikanska tandläkaren och den har ett lätt språk, vilket gör den här 

artikeln till en lugnande artikel.  

 

2.5.2 Aftonbladet 

Aftonbladet hade i november 1986 inga artiklar som handlade om aids eller HIV.  

 

2.6 November 1988 

2.6.1 Dagens Nyheter 

Den enda artikeln i november 1988 som berör HIV/AIDS handlar om att det inte finns några 

behandlingsrutiner av aidssjuka narkomaner. På roslagstulls sjukhus ser de många 

narkomaner som nu utvecklat aids komma in, men de kan inte hjälpa de på något sätt för det 

finns ingen behandlingsplan från makthavarna. De kan inte heller ge missbrukarna den 

vanliga behandlingen då narkomanerna ger sig ut på gatan igen för att hitta droger. De frågar 

nu socialministern varför inte en del av alla miljoner som satsats på aids, kommit till vården 

av narkomaner med aids. Det finns nämligen inga vårdhem för dessa människor. På sjukhuset 

vill man ge narkomanerna metadon så att de slutar att känna suget efter droger, så att de kan 

få behandling men för att få det hamnar de i kö och många dör under väntetiden. En läkare 

menar att man skulle kunna förhindra smittspridningen bland narkomaner med hjälp av fria 

sprutor och att de får metadon. Personalen på sjukhuset menar att det inte är mer än rätt att 
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även narkomaner ska kunna få en chans till en dräglig slutperiod i livet.
77

 Den här artikeln 

klassas som att samhällets mindre grupper får en röst, då man försvarar deras rättigheter till 

hjälp vid aidssmitta. Sedan klassas den även som granskande av makthavarna då den 

ifrågasätter makthavarnas beslut och deras handlande i den här frågan. 

 

2.6.2 Aftonbladet  

Artikeln handlar om en helt vanlig man som nu medverkar i en tv – film om aids. Han berättar 

i artikeln att han tycker det är viktigt att ”vanliga” människor som han också pratar om att de 

är smittade av HIV och hur det är att leva med det, och inte bara kändisar. Han berättar hur 

hans liv har förändrats både på bra och dåliga sätt och hur han nu värdesätter den tid han har 

kvar att leva så mycket mer än tidigare.
78

 Den här artikeln klassas som att den ger en röst åt de 

mindre grupperna i samhället eftersom det är en representant från en av de mindre grupperna 

som uttalar sig i pressen på ett positivt sätt.  

 

Nästa artikel handlar om hur personalen på Roslagstulls sjukhus nu ser många narkomaner 

med aids som söker vård, men på grund av det inte finns några vårdhem för dessa människor 

hjälper man de med infektionerna och sedan skickas de ut igen. Och så fortsätter det och de 

aidssjuka narkomanerna blir bara sämre för varje gång de kommer tillbaka. Så nu undrar 

personalen varför det inte satsas på dessa människor så de kan få ett värdigt slut på sitt liv. 

Det finns ju resurser till behandlingen av aids, men inte på rätt ställen säger de.
79

 Den här 

artikeln är granskande av makthavarna då deras beslut ifrågasätts och den ger även en röst åt 

de mindre grupperna i samhället då deras rättigheter försvaras.  

 

2.7 Resultatet i tabellform 

Så här ser resultatet av min undersökning ut i tabellform:  

Tabell 2: Resultat: jämförelse mellan tidningarna 

 Dagens Nyheter Aftonbladet  

Granskande av makthavarna 8 2 

Ej granskande av makthavarna 2 0 

   

   

 Dagens Nyheter Aftonbladet 
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Samhällets mindre grupper får en 

röst 5 6 

Samhällets mindre grupper saknar 

röst 1 1 

   

   

 Dagens Nyheter Aftonbladet 

Lugnande  16 7 

Varnande 10 3 

Källa: min undersökning 

Tabell 3: Resultat: jämförelse mellan årtalen 

 1986 1988 

Granskande av makthavarna 6 4 

Ej granskande av makthavarna 1 1 

   

   

 1986 1988 

Samhällets mindre grupper får en 

röst 2 9 

Samhällets mindre grupper saknar 

röst 1 1 

   

   

 1986 1988 

Lugnande  15 8 

Varnande 12 1 

Källa: min undersökning 
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3 Avslutning 

3.1 Slutsatser och diskussion 

Finns det skillnader i hur Dagens Nyheter och Aftonbladet granskande makthavarna i 

samband med rapporteringen av HIV/AIDS? Det är min första frågeställning och svaret är att 

det finns skillnader. Dagens Nyheter hade 8 granskande och 2 ej granskande artiklar i 

jämförelse med Aftonbladet som hade 2 granskande och noll ej granskande. Enligt McQuails 

masskommunikationsteori om hur massmedia ser på sin egen roll ska granskning av 

makthavarna vara en del av massmedias roll.
80

 I samband med HIV/AIDS – rapporteringen 

lyckades både Aftonbladet och Dagens Nyheter att uppfylla den rollen, eftersom båda hade en 

majoritet av granskande artiklar. Men Aftonbladet hade ett mindre antal artiklar som var 

granskande än Dagens Nyheter som hade ett ganska stort antal granskande artiklar. Det kan 

bero på tidningarnas olika inriktning och publik som de vänder sig till eftersom tidningarna i 

huvudsak vill sälja så många tidningar som möjligt och därefter väljer sitt innehåll. En annan 

stor skillnad som kan påverka vad tidningarna har för innehåll är att Dagens Nyheter har 

prenumeranter och på så vis inte behöver sälja lösnummer dag för dag. Medan Aftonbladet får 

sina intäkter genom försäljning av lösnummer och på så sätt mer är beroende av att locka 

läsare till tidningen varje dag. En tydlig skillnad mellan de granskande artiklarna i de två 

tidningarna är att i Dagens Nyheter är majoriteten av artiklarna som är granskande 

debattartiklar. Medan i Aftonbladet är de granskande artiklarna ”vanliga” artiklar. Det här är 

också något som kan ha att göra mot vilka läsare tidningen inriktar sig på.  

 

Nästa frågeställning är: Finns det skillnader i hur massmedia granskade makthavarna under 

åren 1986 och 1988 i rapporteringen av HIV/AIDS? Svaret på den frågan är att ja rent 

kvantitativt finns det skillnader. Under båda åren fanns det en ej granskande artikel, men 

under 1986 fanns det 6 granskande artiklar och under 1988 bara 4. Skillnaden är marginell 

men den finns där. Om man tittar rent innehållsmässigt på artiklarna från båda åren finns det 

en skillnad i innehållet i artiklarna. 1986 handlade artiklarna om kritik mot att regeringen inte 

satsar tillräckligt mycket resurser på informationskampanjer för att hindra smittspridningen av 

HIV/AIDS, att åtgärderna regeringen tagit i bekämpandet av smittspridningen strider mot det 

demokratiska samhället och att regeringens informationskampanjer satsas på fel ställen i 

samhället. 1988 bestod innehållet i de granskande artiklarna av att ge kritik mot regeringen 
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om att det inte finns några behandlingsplaner av hiv – positiva missbrukare och kritik mot att 

regeringen inte ger mediciner till HIV – positiva utan symtom utan bara till dem som redan 

insjuknat i aids. Det går att se en utveckling av vad tidningarna fokuserade på och antagligen 

samhället också, det som 1986 handlade om smittspridning och hur man skulle kunna stoppa 

den utbyttes 1988 mot hur man skulle ta hand om de sjuka. Antagligen hade man smittan mer 

under kontroll 1988 och då granskades makthavarna ur andra perspektiv som var viktigare 

under den perioden. Men skillnaden i min undersökning var endast marginell och det visar på 

att man inte slutade granska makthavarna trots att några år förflutit sedan den stora mediala 

uppmärksamheten kring HIV/AIDS startade.  

 

Granskning av makthavarna är en viktig del av den fria pressen och det demokratiska 

samhället. Speciellt vid kriser då snabba beslut tas av makthavarna och om ingen granskning 

av de besluten skulle ske och informeras om till allmänheten skulle ingen förändring ske. 

Eftersom det är folket som har makten i ett demokratiskt samhälle kan då inte folket påverka 

makthavarna om de inte får reda på att besluten inte varit de bästa för de som påverkats av 

besluten. Vid HIV/AIDS – epidemin under 1980 - talet har man i min undersökning kunnat se 

att det har fattats många beslut av makthavarna angående bland annat smittskyddslagarna, fria 

sprutor till missbrukare och medicin till de smittade. Om de besluten inte hade granskats och 

ifrågasatts i media skulle många människor som inte drabbats av de besluten kanske inte 

reagerat på hur de besluten drabbat de till exempel de hiv – smittade. Därför är det positivt att 

båda tidningarna har granskat makthavarna i samband med HIV/AIDS – epidemin.  

 

Finns det skillnader i hur Dagens Nyheter och Aftonbladet gav de mindre grupperna en röst i 

rapporteringen om HIV/AIDS? Aftonbladet hade 6 artiklar som gav de mindre grupperna i 

samhället en röst och 1 som inte gjorde det. Dagens Nyheter hade 5 artiklar som gav de 

mindre grupperna i samhället en röst och 1 som inte gjorde det. Ja det finns skillnader men 

den skillnaden är endast marginell eftersom det bara skiljer sig med en artikel. Båda 

tidningarna hade en majoritet av artiklar som gav de mindre grupperna i samhället en röst. 

Enligt McQuails teori om massmedias syn på sina egna funktioner är en del av den att ge de 

mindre grupperna i samhället en röst
81

 och detta uppfyllde båda dessa tidningar i sin 

rapportering om HIV/AIDS.  
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Nästa frågeställning lyder: Finns det skillnader i hur massmedia gav de små grupperna i 

samhället en röst under åren 1986 och 1988 i rapporteringen om HIV/AIDS? 1986 var det 2 

artiklar som gav de mindre grupperna i samhället en röst och 1 som inte gjorde det. 1988 var 

det 9 artiklar som gav de mindre grupperna i samhället en röst och 1 som inte gjorde det. Här 

går det att se att det finns en skillnad och det är att det finns många fler artiklar där de mindre 

grupperna får en röst under 1988 än 1986. Den skillnaden återfinns även i Jarlbro, Jönsson 

och Windahls rapport där det går att se att många fler kändisar valde att prata om hiv/aids i 

media 1988 än 1986. 
82

 Skillnaden beror troligtvis på att det år 1988 var fler som vågade prata 

om sin sjukdom och hur det är att leva med den än innan. Det kan också bero på att de nu 

äntligen accepterat sjukdomen själva och då väljer att gå ut och prata om den för att få slut på 

tystnaden kring aids i samhället. Det gick även att återfinna i flera av de här artiklarna att de 

som var smittade av HIV/AIDS ville få ett slut på myter och rädslan kring sjukdomen och 

förklara att det faktiskt går att umgås med smittade människor och att smittade människor kan 

leva ett normalt liv. Många gånger i media utpekades homosexuella, missbrukare och hiv – 

smittade i ett sammanhang av att vara annorlunda. Det informerades endast kring HIV/AIDS 

och då om att det var homosexuella och missbrukare som var en del av riskgrupperna. Det är 

nog lätt att som läsare av artiklar som ofta påpekar detta likställa homosexualitet med 

HIV/AIDS, alltså något som är farligt för mig. Därför var det extra viktigt vid HIV/AIDS 

rapporteringen att de mindre grupperna i samhället kom till tals, för de mindre grupperna var 

redan grupper som stod utanför samhället innan den här epidemin. Genom att låta de 

grupperna komma till tals och ge ett ansikte och en människa bakom orden homosexuell och 

hiv – smittad kunde man normalisera begreppen till en viss del och kanske ge människor som 

inte drabbats av sjukdomen en annan bild av situationen än de hade innan. Detta kan även ha 

varit början till att mer och mer komma att acceptera homosexuella i samhället. Eftersom 

homosexuella i samband med HIV/AIDS var en grupp som fick stor plats i media, trots att 

den i många fall var negativ ledde den till att kändisar som var hiv – positiva och 

homosexuella gick ut med det i media. Det kan ha varit positivt med tanke på att den gruppen 

som då tidigare stod utanför samhället fick en plats i media där det visades att de också är 

människor som alla andra.  

 

Skiljer Dagens Nyheter och Aftonbladet sig åt när de använder ”lugna/varna – paradoxen” i 

sin rapportering av HIV/AIDS? Ja de skiljer sig åt, Dagens Nyheter hade 16 lugnande artiklar 
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och 10 varnande artiklar. Aftonbladet hade 7 lugnande och 3 varnande artiklar. I procent blir 

det att Dagens Nyheter har 28 procent varnande artiklar och 72 procent lugnande. Aftonbladet 

har då 30 procent varnande artiklar och 70 procent lugnande. Det går då att se att skillnaden är 

marginell men den finns där, då Aftonbladet har lite mer varnande artiklar respektive några 

färre lugnande artiklar. Men båda tidningarna har en stor majoritet av lugnande artiklar i 

jämförelse med de varnande artiklarna. Alltså har tidningarna försökt att lugna i första hand 

men vid vissa tillfällen misslyckats då det fanns varnande artiklar.  

 

Min nästa frågeställning lyder: Finns det skillnader i hur massmedia i sin rapportering av 

HIV/AIDS använde ”lugna/varna – paradoxen” under åren 1986 och 1988? 1986 fanns det 15 

lugnande artiklar och 12 varnande och 1988 fanns det 8 lugnande och 1 varnande. Här går det 

tydligt att se att det 1986 fanns många fler varnande artiklar i jämförelse med lugnande än 

1988. Det kan bero på att det 1988 inte längre fanns lika mycket att varna om. 1988 var det 

enligt Jarlbros, Jönssons och Windahls rapport som mediernas rapportering kring HIV/AIDS 

började plana ut.
83

 Det kan också vara en faktor till att det finns många fler lugnande artiklar 

1988 än 1986. Men det är lite oroande att det fanns så många artiklar som inte lugnande i 

första hand utan var varnande eftersom det inte är säkert att läsarna läste alla artiklar utan bara 

en del och kan då ha läst varnande artiklar. 1986 kan det även ha funnits mycket mer att varna 

om och det kan då ha varit svårare för tidningarna att lugna men samtidigt varna så därför är 

artiklarna i större utsträckning varnande 1986.  

 

Jarlbro, Jönsson och Windahl säger att för de flesta människor är medierna den viktigaste 

informationskällan
84

 och Hadenius och Weibull säger att massmedierna har en stark ställning 

i Sverige.
85

 Därför är det intressant att titta på hur media rapporterade om händelser i historien 

för att få en pusselbit till hur samhället såg ut under den perioden. Sammanfattningsvis ser 

man av min undersökning att medierna gav en bild av HIV/AIDS där man granskande 

makthavarna, gav de små grupperna i samhället en röst och lugnande allmänheten i första 

hand. Enligt Englund är medias roll mer informerande än granskande i en krissituation
86

 men 

jag kunde i min undersökning inte se det problemet i rapporteringen av HIV/AIDS, det kan 

bero på att det är en annan sorts kris än till exempel kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Det går 

även se att rapporteringen kring HIV/AIDS förändrades mellan år 1986 och 1988. 1988 
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trappades rapporteringen av HIV/AIDS ner och rapporteringen handlade mer om 

behandlingen och mediciner till de drabbade och inte lika mycket längre om smittspridningen.  

 

”Åtskilligt talar för att ämnet HIV/Aids kommer att finnas i mediernas rapportering ännu 

under en lång tid. Det ljus i slutet av tunneln, som många väntade sig relativt tidigt - ett vaccin 

eller ett slutgiltigt botemedel – har inte materialiserats.”
87

 Det som Jarlbro, Jönsson och 

Windahl skrev här ovanför stämmer. För idag 28 år sedan HIV/AIDS upptäcktes har det 

fortfarande inte uppkommit ett vaccin eller ett botemedel. I mediernas rapportering idag 

handlar det ibland fortfarande om HIV/AIDS men i större utsträckning handlar det om 

aidsproblematiken i Afrikas länder och inte så mycket om HIV/AIDS i västvärlden. 
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