
 

 
Informationskampanj om 

säker sex 
Examensarbete i Informationsdesign med 

inriktning mot informativ illustration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cecilia Houtkamp 
 
Handledare:  Minna Henttu 
Examinator: Inger Orre 
15 hp 
Akademin för innovation design och teknik 
Eskilstuna 
2010 VT 



Informationskampanj om säkert sex 

Examensarbete informativ illustration 2010 

 

2 

Cecilia Houtkamp  cecilia_houtkamp@hotmail.com 

 

Tack Ulrika Florin, biträdande handledare!



Informationskampanj om säkert sex 

Examensarbete informativ illustration 2010 

 

3 

Cecilia Houtkamp  cecilia_houtkamp@hotmail.com 

 

INFORMATIONSKAMPANJ OM SÄKER SEX ............................. 5 

BAKGRUND .......................................................................................... 5 
PROBLEMSTÄLLNING ........................................................................... 5 

Frågeställning ................................................................................. 6 

TEORI ................................................................................................... 6 

UNGDOMSÅREN ................................................................................... 6 
BETEENDE ANALYS .............................................................................. 6 
RISKTAGANDE ..................................................................................... 7 

FÖRÄNDRING AV BETEENDE ................................................................. 8 
SOCIALA MEDIER ................................................................................. 8 

METOD ................................................................................................. 9 

SAMLA INFORMATION ........................................................................ 10 
Reliabilitet och validitet ................................................................ 10 
Öppen intervju ............................................................................... 10 

Enkätintervju ................................................................................. 10 
Bearbetning av insamlad information ........................................... 11 

FRÅN BETEENDEPÅVERKAN TILL BETEENDEFÖRÄNDRING .................. 11 
AVGRÄNSNING ................................................................................... 12 

MÅLSÄTTNING ................................................................................ 13 

MÅLGRUPP ........................................................................................ 13 
MEDIUM ............................................................................................. 14 

Facebook ....................................................................................... 14 
Youtube .......................................................................................... 14 

Blogg ............................................................................................. 15 
Tävling ........................................................................................... 15 

GENOMFÖRANDE OCH MANÉR ............................................................ 16 
MOTIV ............................................................................................... 17 

UTPROVNING AV ILLUSTRATIONER .................................................... 18 
Sammanfattning ............................................................................. 20 

SLUTSATS .......................................................................................... 20 

FACEBOOK SOM PLATTFORM FÖR KAMPANJ ....................................... 20 
AKTIVA MEDLEMMAR ........................................................................ 21 

VIDARE ARBETE ................................................................................. 21 
KAMPANJ: HUR DU ÄN GÖR DET, GÖR DET SÄKERT! .......................... 21 

DISKUSSION ..................................................................................... 22 

INTERNET SOM PLATTFORM ............................................................... 22 
YOUTUBE, BLOGG OCH TÄVLING ....................................................... 23 
SLUTORD ........................................................................................... 24 
LITTERATUR ...................................................................................... 25 
WEBSIDOR ......................................................................................... 26 
KONTAKT UPPGIFTER: ........................................................................ 26 



Informationskampanj om säkert sex 

Examensarbete informativ illustration 2010 

 

4 

Cecilia Houtkamp  cecilia_houtkamp@hotmail.com 

 

BILAGOR ........................................................................................... 27 

RESULTAT AV ENKÄT UNDERSÖKNING ............................................... 27 
1:2 : 1 ENKÄTUNDERSÖKNING AV INTERNET ANVÄNDNING ............... 32 
2:1 INTERVJU  MED JOHAN NILSSON 13 APRIL 2010 ........................... 35 
2:2 ENKÄT FRÅN STHLM SKOLORS UNGDOMSMOTTAGNING ............... 39 
3:1 INTERVJU YMER REKLAMBYRÅ JENS LARSSON 20/5 2010 ........... 40 

4:1 ILLUSTRATION HA ALLTID KONDOM MED DIG............................... 50 
4:2 ILLUSTRATION DET FINNS EN KONDOM SOM PASSAR DIG .............. 51 
4:3 ILLUSTRATION VÅGA SÄGA TILL .................................................. 52 
4:4 ILLUSTRATION ANVÄND SLICKLAPP ............................................. 53 
4:5 ILLUSTRATION SKYDDA SEXLEKSAKER ........................................ 54 

4:6 ILLUSTRATION PROBLEM MED STORT OLLON................................ 55 

4:7 ILLUSTRATION GÖR DET SKÖNARE ............................................... 55 
4:8 ILLUSTRATION HITTA RÄTT STORLEK ........................................... 56 

4:9 ILLUSTRATION ÖVNING GER FÄRDIGHET ...................................... 56 
4:10 ILLUSTRATION SAMMANSTÄLLNING AV INSTRUKTIONER ........... 57 
5:1 KLART KUL MED KNULL .............................................................. 58 
5:2 KLART KUL MED KNULL .............................................................. 58 

5:3 KNULLTRÄDET ............................................................................. 59 
6:2 INFORMATIONS KAMPANJ BILDAGALLERI ..................................... 60 

7:1 STATISTIK ÖVER ANTALET FANS, ÅLDERSGRUPP OCH KÖN ........... 61 
8:1 FACEBOOK STATEMENT OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES......... 61 

 



Informationskampanj om säkert sex 

Examensarbete informativ illustration 2010 

 

5 

Cecilia Houtkamp  cecilia_houtkamp@hotmail.com 

Informationskampanj om säker sex  

Detta examensarbete handlar om en informationskampanj för säker sex, 

inriktad mot ungdomar i åldrarna 16-23. Rapporten består av 

undersökningar kring varför och hur ungdomar kan informeras om 

säker sex. Undersökningarna ligger till grund för utförandet av 

kampanjen. Informationskampanjen har som syfte, att med hjälp av 

illustrationer och text, förbättra ungdomars attityd till säker sex. Det 

finns ett behov av mer information då diagnostiseringen av veneriska 

sjukdomar har ökat varje år sedan 1994. 

Bakgrund 

Margareta Forsberg, som är fil.dr. i Socialt arbete vid Göteborgs 

universitet har gjort en forskningsöversikt (2005) om Ungdomar och 

sexualitet. Den bygger på en granskning av cirka 70 olika 

undersökningar om svenska ungdomar och sexualitet, genomförda 

och/eller publicerade under åren 1989–2000. ”Generellt kan vi 

konstatera att de flesta ungdomar är mer inställda på att använda 

preventivmedel som skydd mot oönskad graviditet än som skydd mot 

sexuellt överförbara infektioner” (Forsbergs 2005, s. 95).  

 

Ungdomar behöver få bättre tillgång till information om säker sex, 

Många ungdomar är ovetande om konsekvenserna av smitta. En 

undersökning gjord av Smittskyddsinstitutet, beskriven i 

Folkhälsorapport (2005, s. 194), visar att nyanmälda klamydiafall per 

100 000 invånare ökade från 150 personer 1994 till 350 personer 2003, 

följaktligen mer än en fördubbling under 10 år.  

Burson-Marsteller, som är ett PR- och kommunikationsföretag, har 

även låtit göra en undersökning, Orka (2008, s. 26). Denna statistiska 

rapport angavs vara på uppdrag av dem själva och det medverkande 

2023 personer i åldrarna 16 till 30år. En av frågorna var, om det idag 

fanns ett botemedel mot HIV/AIDS. Av de intervjuade svarade 61 

personer att de trodde att det fanns och 202 personer svarade vet ej. 

Större delen av dem som inte visste eller trodde att det fanns ett 

botemedel för HIV/AIDS var mellan 16 och 20 år. Enligt 

www.RFSU.se finns det idag många olika registrerade läkemedel mot 

HIV, som kan bromsa sjukdomsutvecklingen men det finns inte något 

definitivt botemedel.  

Problemställning 

Varför använder inte ungdomar alltid kondom, när de har sex och vad 

kan få dem att bli mer motiverade till att göra det? Rapporten utgår från 

problematiken med ungdomars beteende och hur man kan utforma 

informationen för att förändra den. Kan informationen bli mer 

tillgänglig om den publiceras i ett socialt nätverk, där målgruppen vistas 

så gott som dagligen? 
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Frågeställning 

Kan man med hjälp av information förbättra inställningen till säker sex 

hos ungdomar och kan ett webbaserat socialt nätverk göra 

informationen mer tillgänglig?  

Teori  

Under teoridelen besvaras varför ungdomar väljer att inte skydda sig 

mot Sexual transmitted disease (STD) och vad kan man göra för att 

förändra detta beteende. Teorierna om varför och hur detta beteende 

kan förändras baseras på b.l.a. Piaget och Wadström, det bör nämnas att 

det finns många forskare och psykologer som har teorier om 

beteendevetenskap.  

Ungdomsåren  

Jean Piaget var en av de barnpsykologer som utformade teorier 

om barn och ungdomars utveckling. Jean Piagets beskriver 

ungdomen som, ynglingen och den unga flickan som försöker att 

hitta sin plats i världen och att de är fyllda av generösa känslor 

och medveten egocentricitet.   

 

”Man kan tala om personlighet från den stund då individen 

början utveckla en ”livsplan”, som tjänade både som källa 

för viljedisciplineringen och som instrument för samarbete. 

Men denna livsplan förutsätter förmågan till tänkande och 

fri reflexion. Därför kan den inte utarbetas förrän vissa 

intellektuella villkor är uppfyllda; dit hör just det formella 

eller hypotetisk-deduktiva tänkandet.” (Piaget 2008, ss. 86-

88). ”Det är därför ungdomarnas systembyggen och 

livsplaner är på en gång fyllda av generösa känslor, 

altruistiska projekt eller mystisk glöd samtidigt som de 

innehåller oroande inslag av storhetsidéer och medveten 

egocentricitet” (Piaget 2008, ss. 86-88). 

 

Hypotetisk-deduktiva tänkandet är att man kan förutsäga vilka resultat 

olika handlingar kan ge. Något ungdomar har svårt för, de baserar 

istället sina handlingar utifrån sitt ego.  

Beteende analys  

Bakomliggande orsaker till ett agerande är driven av de händelser man 

tror att beteendet kommer att frambringa.  

 

”Man kan säga att den situation med sina 

Situationsfaktorer/stimuli, som föregår ett beteende, gör 

personen uppmärksammad på vad han behöver eller vad 

han skulle vilja uppnå. Stimuli ”väcker” och skapar 

därigenom intresse för konsekvenserna. När han vet vad han 

vill uppnå, väljer han det mest effektiva beteende han har, 



Informationskampanj om säkert sex 

Examensarbete informativ illustration 2010 

 

7 

Cecilia Houtkamp  cecilia_houtkamp@hotmail.com 

för att uppnå detta mål. Det är målet som ”drar” honom inte 

situationen som trycker på.” (Wadström, 2004, s. 25) 

 

Utifrån Wadströms beteendeformel (s. 21) kan man göra följande 

analys: Det börjar med ett sammanhang/startorsak som ger en 

reaktion/beteende som leder till en förväntad konsekvens.  

Analysen kan anpassas till: var och varför du ska ha sex, kommer att 

påverka hur du har sex, vilket i sin tur påverkar konsekvenserna för sex. 

Eftersom ”det är det förväntade resultatet, som bestämmer beteendet” 

(Wadström, 2004, s. 25) kommer anledningen till varför man har sex, 

påverka om man skyddar sig eller inte. I intervjun med sjuksköterskan 

Johan Nilsson tas anledningar upp varför ungdomar inte skyddar sig, läs 

mer om detta under bilaga 2:1 Intervju med Johan Nilsson.   

Risktagande 

”Experimenterande är något som gynnar utvecklingen mot en egen 

identitet och en stabilare självbild. Om experimenterandet övergår till 

risktagande händer det dock att vissa tonåringar utsätter sig för risker 

som de inte har förmåga eller mognad att hantera” (Erling & Hwang, 

2001, s. 103). När någon gör en riskbedömning väger man risken mot 

nytta enligt Hansson  (2005, s. 133), som är professor i filosofi vid 

KTH, om personer har mer att vinna än att förlora, är det värt att ta 

risken. Det är t.ex. värt att gå in i ett brinnande hus för att rädda ett barn 

som sover, men inte för att hämta en plånbok. Om en person inte har 

tillräckligt med kunskap och information om situationen eller ämnet blir 

det svårt att göra en adekvat riskbedömning. För att förstå vad 

konsekvenserna blir av ett risktagande, måste personen inneha kunskap 

om situationens alla olika komponenter,  

 

… riskuppfattningen är oberoende av de faktiska riskerna. 

Människor uppfattar världen på olika sätt. Kunskap innebär 

en sorts uppfattning som är socialt konstruerad. Kunskap 

om risker är inget undantag (Boholm, 2005, s. 10).  

 

Det är således viktigt att ha information och kunskap med sig innan 

man skaffar sig livserfarenhet via experimenterande. En stark indikator 

på att ungdomar sällan har tillräckligt med kunskap är att de gör en 

riskanalys utifrån ”utseendet och vad man hört om personen, om han 

kan tänkas ha någon könssjukdom eller om hon är känd för att »flyga 

omkring bland en massa killar« »Man ser ju på en person om hon är 

OK.«” (Läkartidningen, 2003, s. 3512). Det är få STD som ger fysiska 

symtom och därför är utseende och rykten inte en tillförlitlig källa till 

en pålitlig riskanalys. För att få ungdomarna att göra bättre 

riskbedömningar behöver de ändra sitt sätt att tänka och få mer 

information.  
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Förändring av beteende 

”Positiv förstärkning är en positiv företeelse, som inträffar efter 

beteendet och som får beteendet att bli mer använt i framtiden i 

liknande situationer” (Wadström, 2004, s. 29). En förväntad positiv 

feedback och positiva konsekvenser kan få oss att bete oss på ett 

särskilt sätt. Negativa och obehagliga företeelser kan också påverka vårt 

beteende. ”Vi försöker undvika och undkomma det negativa. Vi vill 

slippa alla sorters obehag ” (Wadström, 2004, s. 31). Den negativa 

erfarenheten som blir följden av att bli behandlad för en STD skulle 

kunna vara tillräckligt obehaglig för att förändra sitt beteende.  

Enligt Wadström (2004, s. 62) finns det fyra typer av 

beteendeinlärning; inlärning genom problemlösning/insikt, inlärning 

genom instruktion, inlärning genom härmning/imitation eller 

modellinlärning och inlärning genom formning eller ”shaping”. 

”Vanligen lärs beteenden genom att de olika typerna av inlärning är 

sammanflätade i inlärningsprocessen” (Wadström, 2004, s. 73). 

 

För att förändra ett riskbeteende kan man implementera riktlinjer för ett 

alternativt beteende. Maurin, som är filosofie doktor och docent i 

teoretisk filosofi, 2005, beskriver på sidan 155 i Risk och det levande 

mänskliga, att den vanligaste implementeringsmetoden är att antingen 

via post, e-post, tidskrifter eller på annat sätt sprida information om hur 

man kan förändra sitt beteende. Även om människor läser 

informationen ger detta ingen varaktig beteendeförändring. Enligt 

Maurin (2005, s. 156) glöms det snabbt bort. För att permanent förändra 

någons beteende krävs en implementering som använder sig av flera 

olika strategier. Detta har visat sig ha en större påverkan på beteendet.  

Sociala medier 

Erik Qualman är chef för digital marknadsföring på EF Education 

huvudkontor i Lucerne, Schweiz och professor i digital marknadsföring 

för Hult International Business School Masters-program. I Social Media 

Revolution 2 (Refresh) (2010), beskrivs att över 50 % av jordens 

befolkning är under 30 år, av dessa är 96%  medlemmar i ett socialt 

nätverk. Vi är på väg mot en ny revolution inom informationsteknik, 

som Qualman, utrycker det:  

 

What is new however is that, today, we are in the early 

stages of yet another far-reaching revolution. This 

revolutions is being driven by people and enabled by social 

media. Qualman (2009, s. 1)  

 

Detta beskriver att, på mindre än tre år, har sociala medier blivit den 

mest populära aktiviteten på internet. Idag överträffar den till och med 

pornografi, som har varit den ledande aktiviteten under hela internets 

tidigare historia. Människor är idag mer intresserade av vad andra 

människor gör än av porr. ”As human beings, we have the dichotomous 

psychological need to be our own individual, yet we also want to feal 
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that we belong to and are accepted by a much larger social set” 

(Qualman, 2009, s. 2). Att hålla oss uppdaterade på vad våra vänner har 

för sig, läsa och dela med sig av nyheter via sociala nätverk har gjort 

att: 

 

We have shifted from a world where the information and 

news was held by a few and distributed to millions, to a 

world were the information is held by millions and 

distributed to a few (Qualman, 2009, s. 11).  

 

Detta är något som bl.a. nyhetskanaler har tagit vara på. CBS väljer att 

lägga upp delar av sportsnyheter på facebook och inte på sin egen 

webbsida. Sociala nätverk är en maskin vars användare aldrig sover, 

nyheter uppdateras snabbare än aldrig förr, “Tim Russel was the well-

known anchor of the popular television show Meet the press for 17 

years. When he unexpectedly passed away in 2008, his Wikipedia page 

was updated before Fox News announced it” (Qualman, 2009, s. 22). 

Internet har sedan 1990-talet varit en kanal om man snabbt vill sprida 

information via webbplatser och e-post. Idag finns möjligheten att 

projicera informationen för en specifik målgrupp via sociala nätverk. 

Genom att anpassa distributionen av informationen, kan de snabbare ta 

ställning till den. Målgruppen behöver inte längre leta efter information, 

informationen kommer till dem.   

 

Metod 

I val av metod har jag i första hand tagit hänsyn till mina bristande 

kunskaper inom de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena. Jag 

har därför valt att inte genomföra intervjuer om säker sex med 

ungdomar. Då mina erfarenheter att intervjua är bristfälliga och riskerar 

att påverka resultatets validitet. För att skapa mig en bild över 

ungdomarnas internetvanor, har jag utformat en enkätintervju.  

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med 

ungdomar och med markandsföring. Då kvalitativ ”data och metod har 

sin styrka i att de visar totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör 

en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (system 

perspektivet)” (Holme & Solvang, 1997 s. 79) .  

Jag benämner mina intervjuer som semistrukturerade då de har tagit 

formen av ett samtal, mellan mig och respondenten, men de har följt en 

viss struktur.  

 

Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om det 

som är viktigt för honom eller henne (snarare än det som 

intervjuaren är intresserad av) är förstås av stor betydelse, 

men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Det ger i 

någon mån en garanti för att alla ämnesområden och teman 

kommer med (Bell, 1999, s. 122). 
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På detta sätt har jag tagit del av deras erfarenheter och kunskaper. 

Kombinationen av intervjuer och litteratur ger en översiktlig bild, 

varför ungdomar inte skyddar sig och hur information kan integreras för 

att förändra detta. Jag har anpassat utformningen av kampanjen efter 

intervjuernas resultat. 

 

Samla information  

Rapporten utgår både från intervju- och enkätundersökningar för att få 

en bred och djup bild av vad ungdomar sysselsätter sig med på internet 

och hur de förhåller sig till säker sex.  

Reliabilitet och validitet  

”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” 

(Patel och Davidson, 2003, s. 99). Intervjuer och enkäter är ett sätt att få 

en uppfattning hur personens inställning och kunskap inom ett område 

är. För att resultatet av intervjun ska vara användbar måste 

informationen vara tillförlitlig. En professionellt genomförd intervju 

och enkätundersökning ”ger data som uppfyller särskilda krav på 

användbarhet” (Lantz, 1993, s. 13).  

Öppen intervju 

I en öppen intervju ”beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta 

fenomen, resonerar med sig själv och besktiver sammanhang som han 

eller hon anser är betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet” 

(Lantz, 1993, s. 18). Detta gör det möjligt för intervjuaren att få nya 

infallsvinklar, som hon eller han inte tänkt på innan.   

Den intervjuade ska bli upplyst om de etiska reglerna som gäller 

(tystnadsplikt, anonymitet, hur länge informationen sparas och vilka 

som kommer att ta del av intervjun).   

Det finns mycket som påverkar intervjuns tillförlitlighet. Relationen 

mellan intervjuare och respondent kan påverka svaren. Ålder, etnisk 

bakgrund, kön, socialklass, sätt att klä sig och språk är egenskaper som 

utmärker oss och påverkar därför intervjun, enligt Lantz (1993, s. 101). 

Det är viktigt att respondenten känner sig trygg och det är därför bra om 

denne får bestämma mötesplats. Med vana kommer erfarenhet, ju mer 

vana en intervjuare har desto mindre är risken att intervjuns resultat blir 

påverkat. I de intervjuer jag har gjort har jag kommit till deras 

arbetsplats, på avtalad tid. Jag har bett om deras samtycke till att spela 

in intervjun med min mobiltelefon för att senare kunna analysera det. 

Mobilen lades på bordet mellan oss, min uppfattning var att den 

intervjuade snabbt glömde bort att vi spelades in då en mobil inte är lika 

främmande som en diktafon och gör att den intervjuade känner sig mer 

bekväm.  

Enkätintervju  

Enligt Patel och Davidson, i Forskningsmetodikens grunder (2003, s. 

72), är en intervju via enkät med öppna frågor, en intervju med låg grad 
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av strukturering men med en hög grad av standardisering. Vilket passar 

om man vill ta vara på respondentens erfarenheter men underlätta med 

svarsalternativ, för att lättare kunna presentera ett statistiskt resultat.   

Standardisering: Frågornas utformning och inbördes ordning avgör hur 

mycket ansvar som läggs på respondenten för att svara.  

Strukturering: Desto friare frågorna är, desto mer beroende är de av 

respondentens tidigare erfarenheter och inställning.  

Den enkät jag sammanställde kombinerade frågor med fasta 

svarsalternativ och svar som krävde att respondenten skrev ett eget svar, 

för att få fasta ramar att utgå ifrån men samtidigt kunna ta del av deras 

egna erfarenhet.   

Bearbetning av insamlad information 

För att kunna bedöma den insamlade datan behövs det göras en 

analys av intervjuerna.  ”Analysen är differentieringen av de 

globalt upplevda, sökandet efter vilka drag eller sammanhang 

som ligger ”dolda” i den globalt uppfattade helheten” (Lantz, 

1993, s. 72). Det finns flera metoder för att analysera kvalitativa 

intervjuer. Den jag har valt att utgå ifrån, är den första principen 

som Lantz, 1993, beskriver på sidan 74. Denna princip tittar på 

olika delar av intervjun, kan man se ett inre mönster som är fritt 

från logiska motsägelser. Jag har valt att skrivit ner hela den 

inspelade intervjun och sedan sammanfattat innehållet till 

kärnpunkter som är mest betydelsefulla för kampanjens 

framställning.  

För att sortera och analysera rådata som samlats in vid en 

kvantitativ undersökning anser Patel och Davidson, 2003, i 

Forskningsmetodikens grunder, sidan 112 att man först ordnar 

rådata i en frekvenstabell. På detta sätt organiserar man värdena 

och man kan ta ut proportioner i form av t.ex. procent. Värdena 

visualiseras därefter i någon form av diagram för att ge en tydlig 

bild av rådata. De frågorna i enkäten som hade angivna 

svarsalternativ redovisades i cirkeldiagram då alla medverkande 

hade svarat på dessa frågor. Alla hade inte valt att svara på de 

frågor där egna svar behövdes och därför redovisades dessa svar i 

stapeldiagram för att visa en skillnad på antal medverkande.  

 

Från beteendepåverkan till beteendeförändring  

Wadström har tagit fram ett systematiskt arbetssätt för att påverka 

beteende (2004, s. 200-210). Systemet utgår från 7 steg: problem, 

enighet om problem, beteendeanalys, sökta lösningar, val av lösningar, 

tillämpning och utvärdering. Jag har valt att använda mig av detta 

system för att analysera vad grunden för ungdomarnas beteende är och 

hur man kan avhjälpa detta.   

1: Problem  

Sexuellt överförbara sjukdomar sprids.  

2: Enighet om problem  
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Säker sex är inte alltid ett självklart beteende.  

3: Beteendeanalys 

Enligt Stockholms skolors ungdomsmottagning, är några av 

anledningarna till varför ungdomar inte använder kondom, att de tycker, 

känner och tänker att; det är ett avbrott när man ska ha sex / 

könssjukdomar händer inte mig, jag har bara sex med fräscha personer / 

på grund av alkohol eller drogintag / oskönt, svider eller är allergisk / 

får inte lika bra stånd med kondom / har svårt rent tekniskt att få på 

kondomen / kondomerna passar inte mig / avtändande / minskar 

känseln vid sex / finns inte till hands / minskar intimiteten / vill vara 

äventyrlig / tänker inte på det / har aldrig haft någon könssjukdom / 

skiter i kondom det är ju inte mitt problem / det är pinsamt / den jag har 

sex med kanske tror att jag har en sjukdom om jag använder kondom / 

litar på min partner som har testat sig / jag använder kondom men den 

går alltid sönder / de som jag har sex med vill inte att jag använder 

kondom / kan tänka mig att använda kondom men det måste vara min 

partner som tar upp frågan / kondom förstör idealbilden av sex / det är 

dyrt att köpa (Se bilaga 2:2.). 

4: Sökta lösningar 

Utforma en lag om kondomanvändning för alla som inte är gifta. Alla 

som blir sexuellt aktiva kan få en personlig sexcoach, som ser till att 

kondom alltid används. Ungdomsmottagningens val av lösning är att 

boka in en extra tid med de personer som inte har kondom som sin 

första prioritet, för att ge extra information.  

5: Val av lösning 

Ge ungdomar information om hur de skyddar sig, vilken typ av kondom 

som passar vem. Ge tips och trix för att t.ex. slippa pinsamt fummel, 

vilket är en av de anledningarna till varför kondom inte alltid används.  

6: Tillämpning  

Sprida information som uppmuntrar till säker sex.   

”Motivationsproblem måste åtgärdas genom att öka eller minska 

motivationen. Färdighetsbrister åtgärdas med inlärning” (Wadström, 

2004, s. 120). Det räcker inte endast med spridning av information för 

att en förändring av beteende ska vara långsiktigt. Det måste även göras 

en uppmuntran till varför säker sex är ett bra beteende. ”Glest mellan 

förstärkningarna (intermittent förstärkning) är det bästa sättet att på sikt 

hålla motivationen för beteendet uppe. Ju svårare det är att förutse när 

förstärkningen kommer desto större motivation och följaktligen mer 

”beteende”” (Wadström, 2004, s. 43). En tävling skulle bekräfta att 

användning av kondom är ett bra beteende och en vinst skulle fungera 

som en förstärkning till fortsatt kondomanvändning.  

7: Utvärdering  

Med en uppföljning kan aktivitet inom kampanjen mätas och ge en 

kontroll att budskapet har gått fram.  

Avgränsning  

Då det finns många länder och kulturer som inte har en lika frigjord 

inställning till sex, som t.ex. Sverige, är denna kampanj avsedd för 
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svenska ungdomar. Kampanjen kommer att lanseras på internet, vilket 

gör den tillgänglig för alla, även de som tillhör kulturer där 

preventivmedel inte är tillåtet. För att undvika att kampanjen blir 

publicerad utanför Sverige är den informativa texten skriven på svenska 

och omgjord till pixelgrafik i bilderna. På detta sätt visar kampanjen att 

den är skapad för svenska internet användare och deras värderingar.  

Målsättning  

Det går att få ungdomar mer positiva till säker sex via en kampanj 

lanserad genom sociala nätverk.  

För att förändra beteende hos unga och få fler ungdomar att börja 

skydda sig är kampanjen anpassad efter dem. I intervjun med 

sjuksköterskan Johan Nilsson (se bilaga 2:1) kom det fram, att man inte 

bör moralisera sex när man prata med ungdomar. Det ska inte finnas 

något rätt eller fel, bara bättre eller sämre sätt att gör det på. Därför kan 

man höja medvetenheten om kondom, genom att informera om vad som 

finns och vad man kan göra med kondomer. I utformning av kampanjen 

använder jag mig av Wafstöms (2004, s. 73) teori om beteendeinlärning 

och kommer att använda mig av inlärning via instruktion, 

problemlösning och imitation. Dessa tre typer av beteendeinlärning 

kommer att kombineras i informativa illustrationer med instruktioner 

som grund.   

Målgrupp 

En bildpedagog som arbetar på en grundskola i Täby kommun med 

1581 registrerade elever, gav mig tillstånd att under hennes lektionstid 

dela ut enkäten (bilaga 1:2: 1) till alla elever som fyllt 16 år.  

 

Det var 31st elever som svarade på enkäten, av de 31 svarade alla på 

kryssfrågorna, men ett varierat antal svarade på de frågorna som krävde 

egna kommentarer.  Jag har valt att ha med frågor där de själva får 

svara aktivt, eftersom jag anser att förtryckta svarsalternativen skulle 

påverka utkomsten av svaren. Under tiden eleverna fyllde i formulären 

befann jag mig på plats och kunde svara på frågor som uppstod.  

 

Internet konsumtionen varierar, vanligast är att sitta en kortare stund 

varje dag, antingen hemma, i skolan eller hos vänner. De vanligaste 

webbsidorna som målgruppen besöker är Facebook (FB) och Youtube. 

Övriga sidor (i enkäten) representerar alla de sidor som endast en 

person namngav, det visade sig att nästan alla hade en egen webbsida 

som de tyckte om att besöka. Dessa sidor var antingen hobbysidor eller 

sociala nätverk med inriktning mot ett specifikt ämne (bilaga 1:1: 5). En 

elev av 31 ansåg sig inte känna till FB. Den eleven ångrade sig sedan 

eftersom han menade att han själv inte var medlem i FB men visste vad 

det var för något (bilaga 1:1: 6). Det är en relativt kort tid målgruppen 

vistas på FB, 26 % menar att de vistas mellan 20-30 timmar under en 

vecka på internet, men bara 10 % vistas 20-30 timmar under en vecka 

på FB (bilaga 1:1: 4 & 1:1: 7).   
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Om man ser övergripande på resultatet från enkäten är ungdomarna 

online på Facebook och Youtube en liten stund varje dag (bilaga 1:1: 1 

till 1:1: 14).    

Medium 

För att förändra beteende behöver informationen implementeras på flera 

olika sätt (Maurin, 2005, s. 155).  Detta är något som Jens Larsson 

också beskriver, som är copywriter på Ymer reklambyrå. Deras 

kampanjer är ofta webbaserade och genom att sprida ut dem på olika 

plattformar anser de att det blir ett större intresse och genomslag. 

Därför har jag valt att använda Facebook som grundplattform och sedan 

låta kampanjen grena ut sig till Youtube, blogg och en tävling.  

Facebook  

Enligt Erik Qualman (2010, www.youtube.com, Social Media 

Revolution 2 (Refresh)) är Facebook ledande inom sociala nätverk och 

därför en bra utgångspunkt för informationskampanjen. Det tog radion 

38 år att nå 50 miljoner användare, för Tv tog det 13 år och för internet 

tog det 4 år. Facebook (FB) fick över 200 miljoner användare under ett 

år. Om FB var ett land, och dess användare vore invånare, skulle bara 

China och Indien ha fler invånare. Dagligen sker 60 miljoner 

statusuppdateringar på FB.  

 

Att lansera en kampanj via FB är ett sätt att nå ut till målgruppen och 

det är kostnadseffektivt. FB ger möjlighet att skräddarsy annonser. 

Detta gör att de pengar man lägger ut, ger resultat. FB ger 

administratören ett val, antingen betala lite och mindre per visning av 

annonsen eller lite mer per ”klick” på annonsen.  Betalar man per 

”klick”, betalar man endast för dem som visar intresse och aktivt 

klickar på länken, vilket ger direkt valuta för pengarna. I enkät 

undersökningen beskriver målgruppen ett stort intresse för FB (se 

bilaga 1:1:5) 78 % av de tillfrågade använder internet varje dag (se 

bilaga 1:1:3) och varje vecka spenderar 48 % av målgruppen mellan 1-5 

timmar på FB (se bilaga 1:1:7). Detta leder till att kampanjen snabbt 

kan spridas mellan vänner och få många medlemmar. Att skapa en FB 

sida är helt gratis och annonser är frivilligt. För att se Hur du än gör 

det, gör det säkert ser ut på FB se bilaga 6:1-6:2. eller besök: 

http://www.facebook.com/pages/Hur-du-an-gor-det-Gor-det-

sakert/120904084608038?ref=mf   

Youtube  

Är världens näst största sökmotor är enligt Erik Qualman (2010, 

www.youtube.com, Social Media Revolution 2 (Refresh)). Att 

kombinera värdens största Sociala nätverk med den näst största 

sökmotorn kan ge större spridning av informationen. Att publicera 

informativa sketcher i form av filmklipp och sedan länka dem till 

Facebook är ett bra sätt att uppmärksamma kampanjen ytterligare, enlig 

http://www.facebook.com/pages/Hur-du-an-gor-det-Gor-det-sakert/120904084608038?ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Hur-du-an-gor-det-Gor-det-sakert/120904084608038?ref=mf
http://www.youtube.com/
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Jens Larsson på Ymer reklambyrå (bilaga 3:7). Jag och projektledaren 

Torbjörn Öberg brainstormade ihop tre idéer till Youtube filmer. 

Grunden till filmerna är en reporter som intervjuar par och deras tankar 

kring säkert sex.  

 

Film 1: Utspelar sig i en park där ett par blir påkomna att ha sex, 

reportern frågar hur de förhåller sig till säker sex. Paret svarar att de 

tycker det är viktigt att vara säker då det finns mycket glassplitter i 

buskarna därför har de knä- och armbågsskydd (de visar knän och 

armbågar). Luften kring parken är ganska förorenad och därför har de 

även gasmask (som de plockar fram och demonstrerar). När reportern 

frågar om kondom ser paret bara frågande ut, filmen klipps och in 

kommer en direkt länk till Facebook-sidan Hur du än gör det, Gör det 

säkert!.   

 

Film 2: Utspelar sig i ett kök med två personer, Thomas och Rickard. 

Reportern ber Thomas förklara konceptet säker sex för Rickard. 

Thomas tar fram en glasburk och en marmelad i klämflaska. Thomas 

sprutar ner marmeladen i burken och förklarar att burken samlar upp 

allt det goda. Rickard frågar då vad som händer om man inte använder 

kondom. Thomas ställer sig upp, med en ny marmelad i klämflaska, 

öppnar kylen och sprutar hejvilt i hela kylen, vänder sig mot Rickard 

och säger –ja det blir inte så bra. Filmer bryts och en direkt länk till 

Facebook sidan Hur du än gör det, Gör det säkert! kommer upp.  

 

Film 3: Utspelar sig i ett sovrum, Felix och Linda ska ha sex, det börjar 

hetta till riktigt då frågar reportern (som helt plötsligt finns bakom 

kameran) om de tänker använda kondom. Paret tittar på varandra, Felix 

frågar Linda om hon har kondom, Linda svarar att hon trodde att han 

hade kondom. Felix blir jättearg, reser sig upp och går ut ur bild. Linda 

ser lite förvirrad ut. Felix kommer tillbaka med ett monopolspel och de 

börjar spela. Filmen klipps och en direkt länk till Hur du än gör det, 

Gör det säkert! Kommer upp.  

Blogg  

Jens Larsson på Ymer reklambyrå beskriver att, för att skapa ytterligare 

möjligheter att sprida en kampanj kan man be en ”bloggare” skriva om 

kampanjen (se bilaga 3:6). Att skicka produkter till människor som 

bedriver bloggar som yrke är inte ovanligt. Man får bara vara beredd att 

de utrycker sina ärliga åsikter kring produkten. Därför bör man välja 

bloggare som har intresse av ämnet eller produkten, för att slippa 

negativa förmenanden.  

Tävling  

Wadström (2004, s. 120) beskriver en teori att, förändring av beteende 

lättare blir permanent om man uppmärksammar det förändrade 

beteendet och uppmuntrar det. Detta skulle kunna användas i en tävling. 

Ett exempel på tävling skulle kunna vara att deltagarna ska fotografera 

den plats som en kondom har blivit använd på och publicera den i 
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tävlingen. Den mest kreativa platsen (utan att bryta mot någon lag) blir 

belönad med en låda av RFSU produkter. Både priset och uppdraget 

uppmuntrar till säker sex och bilderna som publiceras på de utvalda 

plattformerna får andra att inse att man ska använda kondom. ”As 

human beings, we have the dichotomous psychological need to be our 

own indiviudal, yet we also want to feel that we belong to and are 

accepted by a much larger social set” (Qualman, 2009, s. 2). Ungdomar 

är inställda på att, om andra gör det, så är det okej att jag gör det.  

 

Genomförande och manér   

Den information som idag finns att tillgå om säker sex, anser jag vara 

lite för grov och dömande.  

 

Knullträdet 

Detta är en kampanj som baseras på facebook via internationella 

hivrådet och en reklamfilm som visats på tv då kända människor har 

sex. Filmen går även att se på webben 

(http://www.knulltradet.se/filmen.html). Internationella hivrådet länkar 

till deras kampanj www.knulltradet.se och sedan tillbaka via 

knulltradet.se till facebook. Detta ger en rundgång så att mottagaren 

hittar till grundaren av kampanjen. Knullträdet är i grund och botten ett 

test man kan ta för att få fram hur många sexpartners man har haft, som 

ett släktträd fast med sexpartners. Man måste vara medlem i facebook 

för att testet ska fungera.  

 

Första steget är att via knullträdets hemsida logga in på facebook via en 

länk. Sedan får man skriva in antalet sexuella partners du har haft. Detta 

blir även kommenterat i ett litet hjärta, angav man 20 partners blev 

kommentaren ”så pass” och ”ingen glömd”  vid 5 partners.  

När man sedan går vidare namnsätts dessa partners med namn från dina 

vänner på facebook. Lite fakta kommer upp ”I snitt har en 25-åring i 

Sverige haft sex med 8 olika personer.” Dom utgår från att någon av 

dina vänner har ett fast förhållande och kommenterar detta i ett litet 

hjärta på sidan ”vilket kanske inte är samma sak som att ha haft en enda 

sexpartner.” Nästa faktasida som kommer är att någon annan av dina 

vänner kanske byter partner stup i kvarten. Även detta kommenteras i 

ett hjärta ”visste du att svenskarna är bland dom sämsta i världen på att 

använda kondom?”.   

 

Till slut räknas ett statistiskt resultat ut av hur många sexpartners du har 

haft, om man räknar med dem som dina sexpartners har haft sex med. 

Detta visas även i nästa led då antalet partners signifikant har ökat och 

presenteras som antalet du verkligen har haft sex med. Hela testet 

avslutas med ”Visste du att den som tar upp ämnet kondom nästan alltid 

ses som en bra person man kan lita på?”. Sista sidan ger även möjlighet 

att ta del av andra matnyttiga länkar med sexualupplysning som ämne.  

 

http://www.knulltradet.se/filmen.html
http://www.knulltradet.se/
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Hela grafiken på webbsidan är minimalistiskt och enkelt. Det enda som 

är färgstarkt är de små röda hjärtan som kommer fram under testets 

gång, det känns som en koppling mellan romantik och sex. 

Kommentarerna som står i hjärtana kan göra så att mottagaren känner 

sig kritiserad. Dessa små kommentarer kan ge hela testet en ganska 

negativ inställning och en irriterad hållning till testet. Rubriken 

KNULLTRÄDET står inte på en horisontell linje utan varje bokstav 

svävar, det lättar upp den annars kliniska layouten men ger samtidigt ett 

mindre professionellt intryck. Jag tycker inte webbsidan representerar 

budskapet på ett bra sätt. Säker sex ska vara roligt och något som alla 

kan njuta av. Jag anser inte att information som är till för att uppmuntra 

kondomanvändning ska vara fördömande eller tråkig.  

 

Klart Kul med Knull  

Är en liten informationsfolder från RFSL om analsex. Man förstår 

ganska tidigt att meningen med denna folder är att chocka och sticka ut. 

Jag har valt att ta ut två exempel ur foldern (se bilaga 5:1 & 5:2), 

bilderna har liknande motiv den enda bilden (5:1) är ett fotografi och är 

delvis skymd av text, medan den andra (bild 5:2) är en illustration. Jag 

valde att visa upp den lilla foldern för några i min vänskapskrets, 

reaktionerna var väldigt blandade. Under en middag som mina föräldrar 

hade med några bekanta passade jag på att ta fram broschyren, som ett 

uppiggande samtalsämne. Det var ett gäng 50-talister som genast blev 

lite fnittriga och börjad bläddra. Ingen tyckte det var speciellt jobbigt 

med bilderna utan blev mer fascinerade över hur det faktiskt går till när 

homosexuella män har sex. När jag däremot visade broschyren för 80-

talister som är mer insatta i det praktiska i ett homosexuellt förhållande, 

blev det mer generade röda kinder och lite besvärade blickar. Att det är 

homosexuella män som har sex på bilderna är inte det som besvärar, 

utan det faktum att bilderna är snudd på pornografiska fotografier (5:1). 

Jag vill inte att mina bilder ska genera någon, jag vill informera på ett 

roligt sätt som underlättar dialogen för säker sex. Därför väljer jag att 

använda ett manér som är enkelt, avskalat, grafiskt och med rena linjer.  

Motiv   

I valen av motiv utgår jag från intervjun med sjuksköterskan Johan 

Nilson (för hela intervjun se bilaga 2:1). Han tar upp flera anledningar 

till varför ungdomar inte använder kondom. Jag sammanfattar de 

problemen han tar upp med 3 illustrationer, ha alltid kondom med dig 

(bilaga 4:1), det finns en kondom som passar dig (bilaga 4:2) och våga 

säga till att du vill använda kondom (bilaga 4:3). Jag väljer dessutom att 

illustrera slicklappen (bilaga 4:4), som är ett skydd från smitta mun till 

kön och att skydda sexleksaker då de kan sprida sjukdomar mellan 

partners (bilaga 4:5). För att attrahera min målgrupp väljer jag att utgå 

från teorin av Jean Piaget, 2008, Barnets själsliga utveckling, då barnet 

går från sin självcentrering till att hitta sin roll i samhället. Det är 

essentiellt att varje person förstår att de bär ansvar för sitt eget 
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agerande, därför väljer jag att illustrera en person, trots att de sexuella 

situationer jag avbildar är menade för två. Ett annat problem som finns 

enligt Johan Nilsson är att ungdomar vet att de bör använda kondom 

men de vet inte hur. Det finns ganska mycket tips och trix som kan 

anpassas för att göra det skönare och enklare. Därför kompletteras 

affischerna med informativa illustrationer om hur man kan avhjälpa 

dessa problem: problem med stort ollon (bilaga 4:6), känns konstigt 

(4:7), rätt storlek (4:8) och att övning ger färdighet (4:9). Information 

och idéer har jag fått från RFSU:s, 2006,  Kondompraktika för män, 

som är en liten folder framtagen av RFSU.  

Utprovning av illustrationer 

Min beprövade erfarenhet, som informativ illustratör, ligger som grund 

i val av maner vid bildframställningen. Jag har sedan valt att göra en 

utvärdering av de bilderna som publicerats på Facebook. Genom att be 

de som blivit medlemar i gruppen att svara på ett antal frågor. Varje 

person som deltog i utvärdering fick svara på samma frågor om 

bilderna.Vad tycker du är bra/dåligt med bilderna?  

Anser du att budskapet är tydligt?  

Har du någon spontan reaktion på bilderna? 

De bilder som ska utvärderas är: de fyra informativa bilder och fem 

affischer (se bilaga 4:1-4:9). 

Sara Jonsson  

21 år, aras_aras1@hotmail.com 

De fyra informations bilderna är bra men det är bara tips för killar, det 

kanske kunde vara någonting för tjejer också. Annars tycker jag att 

informationen är bra.  

Jag gillar affischerna jätte mycket, de är roliga och väcker intresse och 

det finns både tjocka och smala vilket jag tycker är ett plus.  

Jag tycker att budskapet kommer fram för att bilderna är intressanta och 

man vill veta mer. 

Emma Selfjord  

23 år, emma.selfjord@gmail.com. 

Affischer 

Bra/Dåligt: Jag gillar verkligen att du har använt humor i dina bilder. 

Jag tror att det är ett jättebra sätt att tala till folk. De flesta slappnar av 

och tar till sig informationen bättre om den är rolig. Jag tycker också 

mycket om att du har använt människor med olika kroppsformer och 

hudfärger, både kvinnor och män. Du har fått till en bra blandning. Det 

gäller även miljöerna/bakgrunderna. Jag gillar också hur du bryter de 

traditionella könsrollerna, mycket uppskattat! Det är bra att du har lagt 

på en suddeffekt på bakgrunderna så att förgrunden syns bättre. 

Däremot kan jag inte låta bli att se lite anatomiska missar här och var 

men det är inte det viktigaste. I bilden med godiset tar bakgrunden lite 

för mycket uppmärksamhet och det ser på gränsen till rörigt ut. I bilden 

med superhjälten konkurrerar rubriken mot bakgrunden en aning.  

Budskap: Som sagt så tror jag att humorn är ett effektivt sätt att 

förmedla budskapet. Speciellt som ämnet anses som lite pinsamt. Det 
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lekfulla maneret tror jag också hjälper till att lätta upp stämningen. 

Bilderna talar för att kondomanvändning är spontant och kul.  

Övrigt: En grej som jag reagerade på var att, i alla affischer var 

personen placerad till höger, utom mannen på stranden som är placerad 

till vänster i bilden.  

Informativa bilder 

Bra/dåligt: Jag tycker du har valt ett bra, enkelt manér som passar denna 

typ av information. Dock är jag lite tveksam till de röda markeringarna. 

På vissa ställen är de lite förvirrande och ibland behövs de inte. 

Storleken på ekollonet är groteskt stor, fast det är samtidigt ganska 

roligt. 

Budskap: Jag vet inte om det är så mycket budskap i dessa bilder. De är 

ju ganska opartiska, vilket jag också tycker de borde vara. Budskapet 

förekommer här snarare i texten.  

Kristina Bergkvist 

23 år, mjukiskossan@hotmail.com 

Riktigt snygga och roliga bilder tycker jag sammanfattningsvis, de har 

humor och lättar upp ett ganska tungt ämne som könssjukdomar är... 

Behövs mer sånt tycker jag! Har inge kommentarer på bilderna, de 

lyfter fram budskapet på ett roligt sätt. Gillar att de är actionhjältar. 

Gillar också den med slicklappen!  

Bild 1: Funderar om det skulle räcka med: Var bestämd med vad du 

vill! Hon är så bestämd i sitt kroppsspråk och nu är texten inte lika 

"bestämd". Annars jättebra! 

Bild 5: Här tycker jag att din slogan försvinner lite i bakgrunden, det 

blir lite rörigt.  

Torbjörn Öberg 

23 år  torbjorn.oberg@amokstudios.com 

Första 

Tjejen ser lite ut som en utomjording och jag är rädd. 

ögonen verkar lite skeva. annars är det en klockren  

bild vad gäller själva temat. 

Andra 

jag gillar att han står sådär "naken" på stranden med en 

min som säger att han minsann kan stoltsera med sin nakenhet och sin 

enorma badring (som jag uppfattar som en metafor för någonting annat) 

och skäms minsann inte för sig. Självdistans och sex är två saker som 

alltid rimmar bra ihop. 

Tredje. 

Är kul och tar upp ett ämne som många nog inte tänker på. 

även om det känns lite nasty med hela slicklappgrejen. 

Gillar även att det ser ut som att hon är på gång att ge sig på någon som 

inte är med i bild. Finns det några andra alternativ vid oralsex gällande 

det feminina könet eller är det gladpacksfest hela dan som gäller? 

Extra notering: tycker att tjejen på bilden har väldigt manliga drag som 

liknar killen på föregående bild. Om detta har någon estetisk relevans i 

något sammanhang lämnar jag till någon annan att råda i. 

Fjärde. 

Jag kan bara tänka på gaysex. Bra information även här. Många tänker 
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nog inte på att även objekt kan sprida smitta. Bilden förmedlar ansvar 

(och möjligtvis att man ska ta det försiktigt med att ta emot godis från 

främlingar). 

Femte. 

"Känn dig säker i mörkrets hetta" Hmmm. Jag är inte helt med i båten 

på den här sloganen. Jag förstår att innebörden handlar om att det är hett 

när man ligger i mörkret och skall till att humpa men i och med att 

bilden föreställer en mörk bakgata hamnar själva meningen lite snett. 

Blir det varmt när det är mörkt?  Sen att det är en bakgata och att man 

ska ha kondomen med sig i fall att... vadå, gangbang? Dock är det ju en 

jättebra uppmaning. Ha alltid kondom med dig, förslag på att ändra om 

texten till "känn dig säker i nattens mörker" 

Informationsbilderna 

Klockrena tips och trix. ritningarna är jätteroliga 

Även om en del kanske är lite väl elaborerade är de lätta att förstå. 

Pedagogiska och välutformade.  

Sammanfattning  

Motiven i affischerna skapar uppmärksamhet, vilket är deras 

huvudsakliga uppgift. Med humoristiska bilder skapas intresse för 

budskapet, ”Bilderna talar för att kondomanvändning är spontant och 

kul” (Emma Selfjord). En del kritik är riktad mot de röda detaljerna i 

instruktions bilderna (se bilaga 4:6-4:9) de anses vara onödiga och 

förvirrande. Jag har valt att ha med de röda linjerna för att skapa större 

kontrastverkan och få något som drar in blicken mot motiven. Om de 

streckade linjerna och pilarna förvirrar åskådaren, motverkar de sin 

mening och bör tas bort. Då Torbjörn utrycker dem som ”Pedagogiska 

och väl utformade”, får markeringarna stanna kvar.  I övrigt är motiven 

bra, viss redigering i layouten för att förtydliga budskapet och slogan i 

superhjälte (bilaga 4:1) och dominatrixbilden (bilaga 4:3), om de ska 

presenteras på nytt, då de har blivit mest kritiserade.  

 

Slutsats  

Facebook som plattform för kampanj  

Sociala medier kommer och går. Facebook är en av de nätverk som har 

legat på topp väldigt länge och passar därför bra att använda som 

grundplatsform för denna informations kampanj, som ska vara väldigt 

aktiv under en kortare period. Dessvärre dröjer det inte lång tid innan 

något nytt socialt nätverk kommer, som har bättre användarvänlighet. 

Facebook är idag relativt långsamt, invecklat och flera länkar och sidor 

uppdaterar inte korrekt. Deras chattfunktion slutar fungera och 

användare blir irriterade när inlägg, som de har skrivit, inte läggs upp. 

Facebook har redan uppdaterat sitt interface en gång. Det finns ingen 

offentlig statistisk utvärdering på vad användarna ansåg om 

förändringen. Vid samtal med bekanta verkar det generella intrycket att 

det inte har blivit till det bättre.  
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Då Facebook är baserat i USA, kan en kampanj om säker sex få 

konsekvenser. Enligt mina erfarenheter finns det två synsätt på hur 

sexualundervisning bedrivs i USA, avhållsamhet utanför äktenskap 

eller en mer liberal syn som motsvarar den i Sverige. På grund av detta 

kan en officiell Facebook-sida, som handlar om sex, bli stängd och 

administratören kan bli förbjuden från nätverket. För att få bort en 

officiell Facebook-sida eller grupp från Facebooks nätverk, kan en 

medlem på Facebook anmäla sidan/gruppen, då beslutar Facebook 

ledningen om gruppen ska få finnas kvar.  

Innan en ny kampanj publiceras i ett socialt medium, bör man därför 

undersöka i förväg vilket nätverk som är populärast och inte ta för givet 

att det är Facebook.  

Aktiva medlemmar  

Att få aktiva medlemmar kräver en aktiv ledning. Aktiva medlemmar 

sprider budskapet och ger större chans att ungdomar tar till sig 

budskapet och börjar skydda sig. Det verkar finnas en trend att de som 

är aktiva medlemmar, redan är aktiva kondomanvändare. De känner 

starkt för ämnet och därför är de delaktiga i diskussionen. Genom att 

kombinera flera olika kanaler t.ex. tävlingar, bloggar och Youtube som 

leder till dialogen på Facebook kan man få fler ungdomar att aktivt ta 

del av dialogen.  

Vidare arbete  

Under projektets gång har diskussion om en hemsida funnits. Hemsidan 

skulle fungera som komplement till kampanjen. Då det redan finns 

många hemsidor med information om säker sex. Det känns därför 

överflödigt att starta en till. Vad som däremot skulle kunna förbättra 

ungdomarnas attityd till kondom, är om hemsidorna börjar samarbeta 

och hänvisa till varandra, på så sett byggs ett spindelnät upp där 

ungdomarna får reda på vart de hittar viss information.   

För vidare forskning behövs en utprövning av vilka 

implementeringsmetoder som passar bäst ihop. För att göra en kampanj 

så slagkraftig som möjligt behövs flera publiceringsmedier användas. 

Idag finns det ingen teori om vilka medier som tillsammans ger bäst 

resultat. Att kombinera de medierna som har flest besökare och 

användare, är det bästa alternativet för att få en kampanj att ge ett 

önskat resultat.  

För att få en mer teoretisk grund i vilka manér som lämpar sig vid 

bildframställning av sexualupplysning för ungdomar borde en 

bildanalys göras med målgruppen.  

Kampanj: Hur du än gör det, Gör det säkert!  

Kampanjen är avsedd att kombinera flera olika webbaserade 

plattformer och på så sätt använda flera implementeringsmetoder. Det 

leder till att det finns en större chans att på lång sikt förändra 

ungdomarnas inställning till säker sex. Att använda ett socialt nätverk 



Informationskampanj om säkert sex 

Examensarbete informativ illustration 2010 

 

22 

Cecilia Houtkamp  cecilia_houtkamp@hotmail.com 

som plattform för kampanjen är ett bra alternativ, då målgruppen vistas 

där dagligen. Detta ger en större chans att de tar till sig informationen, 

då informationen kommer till dem och de behöver inte leta efter den. 

Man bör däremot ta hänsyn till att internet är en förhållandevis instabil 

kanal, där mycket kan ändras över en natt. Därför bör man kombinera 

kampanjen med en mer traditionell marknadsföringsstrategi, som t.ex. 

affischer eller foldrar.  

För att se om de typer av illustrationer jag har skapat, som grund för 

kampanjen, fungerar i sitt syfte att uppmuntra till kondomanvändning, 

behövs det göras en studie på alla de som har tagit del av kampanjen. 

Om bilderna har uppfyllt sin intention ska attityden hos fansidans 

medlemmar förbättrats. Trots besvär med grupp och Facebook sida har 

de som var medlemmar i första gruppen senare blivit fans av den 

officiella fansidan. Efter det har antalet fans ökat, vilket tyder på att det 

finns intresse för kampanjen. Dessvärre tar beteendeförändring lång tid 

att visa sig. Resultatet om kampanjen är lyckad visar sig när en 

statistisk undersökning görs för att se om antalet veneriska sjukdomar 

har minskat. 

 

Diskussion 

Internet som plattform  

Att sprida information via traditionella kanaler, som tryckt material 

t.ex. i tidningar eller som foldrar, har både sina fördelar och nackdelar. 

Informationen kan ges ut hand till hand och vara säker på att 

informationen kommer fram, det tar dessvärre tid att dela ut. En annan 

nackdel är att det tar tid och kostar pengar att uppdatera informationen. 

Det finns heller inga garantier på att den personen som får foldern i 

handen aktivt tar del av informationen. På så sätt är en internetbaserad 

kampanj bra. Informationen kommer snabbt ut och det finns inga 

tryckkostnader. Dessvärre är internet inte en pålitlig kanal. Webbsidor 

kommer och går och det finns inga löften att just den webbsidan, där 

informationen blir publicerad, kommer att finnas kvar under en längre 

tid. Internet fungerar därför bara för marknadsföring som är menat att 

vara aktuellt under en kort period. Om man använder en Facebook-sida 

för att sprida information, har de en applikation med statistik. 

Statistiken uppdateras dagligen och man får en direkt överblick över 

hur många besökare som tar del av informationen och hur aktiva de är 

att diskutera och kommentera.  

 

Ständig uppdatering  

För att skapa intresse kring en kampanj publicerad på webben krävs det 

en ständig uppdatering, annars tröttnar publiken. Genom 

enkätundersökningen (se bilaga 1:1:8) har målgruppen följande som 

topp tre aktiviteter på Facebook: Foton, Status och kommentarer. Dessa 

är därför viktiga att hålla uppdaterade för att få medlemmarna i gruppen 

involverade i kampanjen.  
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Annons 

Att skapa en intern annons via Facebook är ett effektivt sätt att få in fler 

medlemmar. Varje gång någon klickar på länken kostar det 5 SEK och 

man kan lägga en dagsbudget på mellan 10-400 SEK, som debiterar ditt 

kreditkort. Marknadsföringen är effektiv, eftersom varje klick nästintill 

garanterar en medlem. Enlig Facbooks webbsida är deras rättigheter 

och skyldigheter anpassade utifrån vilket land du använder sidan i, 

“Please note that Section 16 contains certain changes to the general 

terms for users outside the United States.”(för section 16 se bilaga 8:1) 

(http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf#!). Annonser verkar följa 

USA:s lagstiftning, eftersom annonser med ord som sex inte är tillåtna. 

Detta gör det svårt att marknadsföra en kampanj för säker sex med hjälp 

av facebooks interna annonser. Det kanske inte är någon större förlust 

eftersom målgruppen inte ger speciellt mycket uppmärksamhet till 

annonserna i vilket fall (se bilaga 1:1:12). 

 

Statistik på Facebook gruppen  

Den 16 maj 2010 kl 21:30 startades Facebook gruppen Hur du än gör 

det, Gör det säkert!. Gruppen fick 25 medlemmar och skaparen till 

gruppen raderade all information den 20 maj 2010, klockan 13:30, för 

att istället bjuda in medlemmarna till fansidan Hur du än gör det, Gör 

det säkert!. Skillnaden mellan en grupp och en officiell sida (fansida) är 

enligt Facebook, en grupp ”Kommunicerar direkt med andra Facebook-

medlemmar som delar ett professionellt intresse eller hobby.” och en 

fansida ”Kommunicerar med kunder och fans genom att skapa och 

upprätthålla en officiell Facebook-sida.” 

(http://www.facebook.com/pages/create.php) 

I en grupp måste medlemmarna själva aktivt gå in och ta del av 

diskussionerna. I en officiell Facebook-sida kan jag som administratör 

uppdatera de som valt att bli fans via statusuppdateringar, detta visas 

direkt i deras profiler. Därför valde jag att avbryta gruppen och istället 

bjuda in de gamla medlemmarna att bli fan av min sida.  

Under de 4 dagar sidan har varit online, har 35personer blivit fans, 

merparten på 40 % är mellan 18-24 år (se bilaga 7:1). Fansen på sidan 

kommer att öka, för att driva på och snabbare få fler fans måste sidan 

ständigt uppdateras med bilder, logginlägg och kommentarer.  

Youtube, Blogg och Tävling 

Att publicera filmer på youtube och att få bloggare att skriva om 

kampanjen skulle vara ett sätt att marknadsföra kampanjen. För att få 

kampanjen enhetlig skulle det passa bättre om reklamfilmerna var 

animerade i samma manér som illustrationerna. På detta sätt undviker 

man dessutom risken att få filmerna blockerade, vilket hände 

knullträdets reklamfilm på youtube. Det krävs ett grövre material om 

det är animerat än om det är verklighetstroget. Att sedan förankra 

kampanjen hos ungdomarna med en tävling skulle antagligen trigga 

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf
http://www.facebook.com/pages/create.php
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deras egocentriska personlighetsdrag och lusten att fortsätta hålla sig 

uppdaterade.  

Slutord 

Rapporten visar på att flera implementeringsmetoder ger en större 

spridning och bättre inlärning. En kombination av facebook, youtube, 

blogg och tävling täcker de största plattformarna som ungdomar 

använder. Med tanke på accelerationen av medlemmar i 

facebookgruppen Hur du än gör det gör det säkert, hade kampanjens 

alla delmoment tillsammans blivit en genomslagskraftig kampanj. Den 

skulle nå ut till många ungdomar och ge dem sexualupplysning på ett 

roligt och icke dömande sätt. 
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Bilagor 

Resultat av enkät undersökning 

1:1:1 internet användning  

 
1:1:2 internet användning 

 
1:1:3 internet användning  

 
1:1:4 internet användning 
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1:1:5 internet användning 

 
 

1:1:6 internet användning 

 
1:1:7 internet användning 
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1:1:8 internet användning 

 
 

1:1:9  internet användning 

 
1:1:10  internet användning 
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1:1:11  internet användning 

 
1:1:12  internet användning 

 
1:1:13  internet användning 
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1:1:14  internet användning 
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1:2 : 1 Enkätundersökning av Internet användning  
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2:1 Intervju  med Johan Nilsson 13 april 2010 

För att förstå helheten av varför ungdomar väljer att utsätta sig för 

risken att bli smittad har jag valt att intervjua Johan Nilsson, 

sjuksköterska på Stockholms skolors ungdomsmottagning. 

Johan är utbildad sjuksköterska och har jobbat på ungdomsmottagning 

ca 1år och inom sexuell hälsa i 5år. 

 

Hur ser du på ungdomars relation till kondomer, slarvas det mycket? 

 Ja det får man nog säga att det gör generellt. 

Användningen är ganska dålig stort sett. Det beroende 

också på vilka grupper man talar om. Tillexempel MSM 

(men som har sex med men), i den gruppen kan man se att 

det finns en mycket mer aktiv pågående prat och 

kampanjer om kondom användning än för hetrogrupper.   

 

Kan du se någon effekt av att MSMgrupper får mer information än 

Hetrogrupper?  

 Ja det tycker jag att det märks framför allt för 

ungdomar, även om kanske inte alla skyddar sig.  

 

Finns det någon vanlig ursäkt för att ungdomar inte använder 

kondomer?  

 Ja det finns ganska många som är ganska vanliga. De 

vanligaste är att man inte tycker det är skönt, kondomen 

förtar en del av känslan. Några tycker det är pinsamt på 

något sätt. Om jag tar fram en kondom kan det vara 

underförstått att man själv inte har så bra koll på sig själv 

och att man kanske har någon STD. Eller så underförstått 

tror man att den andra har nått. Det kan vara pinsamt med 

avbrott, att det är svårt att hitt något läge att ta fram den 

och det förstör spänningen. Erektions problem är också 

vanligt, att kondomen sätts på och då blir det sån stor 

prestations krav och press. 

 

Är det vanligt ursäkt att kondomen sprack eller att dom inte har med 

sig någon kondom?  

 Ja att dom inte har med sig någon, eller att dom inte 

har hittat någon som de känner sig bekväm med, som 

känns skön.  

 

Om personen inte har hittat en kondom som känns bekväm, hjälps ni åt 

för att hitta en som fungerar?  

 Jag och den andra manliga sjuksköterskan som också 

heter Johan och vi har nog mest kondomsnack, som inte 

bara handlar om varför de e bra att ha kondom. Utan vad 

för olika kondomer det finns och skillnaden mellan dom. 

Vad man kan göra för att öka känseln. Mer specifikt vad 

det är man kan göra.  
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Finns det något tryckt material som ni kan utgå ifrån när ni behandlar 

problematiken med ungdomar som inte skyddar sig?  

 Ja vi jobbar utifrån en blankett som ungdomarna får 

fylla i som ger ganska bra vägvisning till varför man 

skyddar sig eller inte. En del frågor i blanketten är lite 

tillspetsade men många är såna som man hör ibland, som 

anledning till varför man inte använt kondom. Blanketten 

frågar även vad som skulle kunna motivera till att oftare 

använda kondom. Vi använder skalor, hur motiverad dom 

att använda kondom, och vad kan man göra för att 

förändra det värdet.  

 

Hur har den här blanketten tagits fram?  

  Det är den andra Johan här som har gjort den.  

Använts den på alla mottagningar eller bara här?  

 Jag kan tänka mig att andra mottagningar har något 

liknande men den här blanketten används bara här. 

För ni någon statistik på svaren?  

 Det förs ingen statistik på just den här, men blanketten 

ingår i ett projekt vi gör här, som handlar om risktagande 

killar. Där har vi olika kriterier och uppfyller man dessa 

kriterier får man komma på ett återbesök. På återbesöket 

används den här blanketten.  

 

Är alkohol vanligt inblandat när dom inte skyddar sig?  

 Ja, det händer att dom har varit fulla och då tänker man 

inte lika mycket på att skydda sig. Sen finns det studier 

som visar på att alkoholintag förändrar väldigt lite utan 

det är ett beteende som ligger djupare. Men är man 

berusad kan man ju sätta sig i situationer som man annars 

inte skulle ha gjort.  

 

Tycker ungdomarna att det är pinsamt att prata om säkert sex?  

 Ne pinsamt tycker jag inte. Det svåra är att prata om 

säkert sex på ett sätt som inte känns allt för moralistiskt 

och pekpinne, eller för tråkigt, hör man bara samma saker 

om och om har det inte samma effekt. Alla vet ju redan att 

det är bra att skydda sig, precis som det är inte bra att 

röka, det vet ju alla redan. Det svåra är nog att göra 

informationen på ett sätt så de kan ta till sig.  

 

Hur gör ni för att boka in ungdomar på återbesök?  

 Vi har olika kriterier, för vad vi tycker är ett 

riskbeteende. Då är det bland annat att mans om killar har 

oskyddat analsex med andra killar. Att man har haft över 

10 oskyddade samlag under det senaste året. Eller att man 

har haft mer än 2 sexuellt överförbara infektioner och då 
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tänker vi främst på klamydia eller gonorré det senaste 

året. Då har dom fyllt i en lapp i förväg, där man får en 

snabb överblick.  Sedan det här projektet startades brukar 

alltid erbjuda att komma tillbaka om 2 månader för nya 

prover och sen igen om 6 månader. Det är så lätt att man 

bara står och bara säger att du måste använda kondom, det 

finns ju ingen som tvingar en. Om det är så att dom inte 

vill använda kondom brukar vi erbjuda att dom ska 

komma tillbaka var 3:dje månad för nya test. Sen är det 

mycket bättre om de använder kondom, men vill man inte 

så är det bättre att man testar sig ofta så att en infektion 

upptäcks så tidigt som möjligt.  

  

Ni har ju den här blanketten att använda som riktlinjer vid samtal, men 

har ni fått någon allmän information om hur ni ska informera just 

ungdomar?  

  Ne det finns det inte hos oss.  

 

Tycker du det är någon skillnad mellan att prata med ungdomar och 

vuxna om sex? 

 Ja lite skiljer det sig för att är man äldre har man inte 

samma funderingar och frågor som ung. Man har 

kommit till ett annat stadie och kanske funderar mer 

om sin sexualitet. Men jag kan känna att man 

underskattarungdomar. Jag kan tycka att man möter 

vuxna på en jämn nivå medan man står och berättar 

sanningar för ungdomar som dom ska ta till sig.  

 

Jag tror att det är lätt att förutsätta att ungdomar behöver grund 

information som dom redan vet.  

 Ja många vet ju, sen tycker jag det är bra att man pratar 

om specifika detaljer. Hur man t.ex. sätter på en kondom 

utan att den går sönder. När man är lite yngre, och 

kommer hit på studiebesök, är ju kondomer jätte 

spännande, när man kommer hit och blir jätte peppad för 

att man ska få kondomer. Det avtar ju äldre man blir, så 

någonstans på vägen går det ju från att vara jätte 

spännande till att någon som man använder. Till dom lite 

yngre brukar jag rekommendera att man prövar hemma, i 

lugn och ro, så man vet hur det känns och fungerar. Pröva 

att göra fel i lugn och ro så blir man mindre nervös när 

man väl ska använda den på riktigt och kanske får en vana 

att alltid ha med sig kondom.  

 

Ser du någon skillnad med vad ungdomar vill prata om, från det att dom 

är 14 till att dom är 23? 

 Nja, det finns ju även webbsida UMO som är en 

ungdoms sida. Den fokuserar mycket på kropp, hälsa och 
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sexualitet men även relationer med kompisar föräldrar och 

missbruk. Jag svarar på frågor där, och där märker man att 

mycket av de frågor som ställs handlar om prickar, utslag, 

problem med erektionen, tidig utlösning och trång förhud. 

Det är stora områden sen finns det ju annat också. Dom 

typerna av frågor får man också på mottagningen lite 

grann, men man märker att dom helst väljer att ställa 

frågorna till någon man inte riktigt ser. Där kan man se att 

i början när man är yngre är man mer fokuserad på sin 

utveckling, prickar och konstiga saker som oftast är helt 

normala. Kring pubertet upplever man sigsjälvs ofta själv 

som mindre eller senare i utvecklingen. När man är lite 

äldre kanske man får lite mer frågor kring andra saker 

som relaterar till att dom redan har haft sex. Som att man 

t.ex. kommer för tidigt. När man är ännu lite äldre kanske 

man börjar på att fundera kring vad man gillar sexuellt.  

 

Hur pratar ni kring problematiken att ungdomar i första hand skyddar 

sig mot graviditet?  

 Det är något som är svårt att tackla. Det enda man kan 

göra att prata om kondom som det enda skydd som är 

säkert mot sjukdomar. Men kondom tappar i prioriterings 

värde om det finns ett graviditets skydd och har man inte 

det kan man ju ta det när man talar om kondom, att de 

skyddar både mot sjukdomar och graviditet.  

 

Tycker du ungdomar förstår risken med könssjukdomar?  

 Ja det är varierande, där man själv kanske tycker att 

kondylom eller herpes inte är så farligt, eftersom de inte 

gör någon fysisk skada, även om det kan vara besvärlig. 

Medans andra kan tycke helt tvärt om, att det kan vara 

helt katastrof, att få något av det. Medans klamydia inte är 

så farlig eftersom det går att behandla.  

 

Finns det någon risk för resistenta bakterier som antibiotika inte biter 

på? 

 Utsätts bakterierna mycket för antibiotika kan dom 

forma om sig och inte bli lika känsliga. Nu finns inte 

riktigt en sån problematik med klamydia men ett värsta 

fall scenario skulle vara att vi fick en resistent 

klamydiabakterie.  
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2:2 Enkät från Sthlm skolors ungdomsmottagning  

 Enkäten är utformad av sjuksköterskorna på Stockholmsskolors 

ungdomsmottagning, utifrån deras erfarenheter. 
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3:1 Intervju Ymer reklambyrå Jens Larsson 20/5 
2010 

Under intervjun utgick Jens från en Powerpoint presentation, för att 

beskriva hans arbete. Detta är presentationer: 

 

 
3:2 Erik Qualman: 05 maj, 2010 , Social Media Revolution 2 

(Refresh) 

http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng&feature=fvst 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-Ng&feature=fvst
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3:3 Fler företag använder sociala media 

 
3:4 Fler företag använder Facebook 
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3:5 Facebook som ett verktyg 

 
3:5:1 Facebook som ett verktyg 
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3:5:2 Facebook som ett verktyg 

 
3:6 Bloggar som ett verktyg 
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3:7 Youtube som ett verktyg  

 
3:8:1 Kampanj för Liljeholmstoget galleria  
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3:8:2 Kampanj hemsida som grundplattform  

 
Under Liljeholms torgets hemsida uppdaterades de senaste två twitter 

uppläggen kontinuerligt. Alla som arbetade i gallerian ”twittrade”, 

vilket ledde till ständig uppdatering.  

 

3:8:3 Kampanj för Liljeholmstoget galleria  
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3:8:4 Kampanj för Liljeholmstoget galleria, facebook sida  

 
På Facebbok sidan har företaget möjlighet att hålla en uppdaterad 

kontakt med kunder och direkt bemöta kritik.  
 
3:8:5 Kampanj för Liljeholmstoget galleria, Twitter sida  
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3:8:6 Kampanj för Liljeholmstoget galleria, Twitter citat   

 
Även på Twitter hade företaget möjlighet att bemöta kritik och få en 

missnöjd kund att känna sig uppskattad.  

 

3:8:7 Kampanj för Liljeholmstoget galleria, PR-strategi 

 
Företag i Sverige marknadsför sig inte markant via sociala nätverk, 

detta ledde till gratis PR i övriga media.  
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3:9:1 Kampanj för U18-Em Basket 

 
Kampanjen bestod av flera delar, bland annat att tjejerna i basketlaget 

fick personlig coaching i hur man ”self branding” (hur man kan 

marknadsföra sig själv som person).  

 

3:9:2 Kampanj för U18-Em Basket 

 
http://www.youtube.com/watch?v=53t7NL6_laE&NR=1 

Filmen visar Ymers Gerilla events när ett gäng tjejer står på T-centralen 

i Stockholm och gör en och samma ”boll schema” och sedan går i väg 

http://www.youtube.com/watch?v=32SkMIAgqpI
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och lämnar basketbollarna som har reklamtryck på sig, för åskådarna att 

ta med sig hem.  
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4:1 Illustration ha alltid kondom med dig  
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4:2 Illustration det finns en kondom som passar dig  
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4:3 Illustration våga säga till 
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4:4 Illustration använd Slicklapp 
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4:5 Illustration skydda sexleksaker 
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4:6 Illustration problem med stort ollon  

  

4:7 Illustration gör det skönare  
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4:8 Illustration hitta rätt storlek 

 

 4:9 Illustration övning ger färdighet 
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4:10 Illustration sammanställning av instruktioner 
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5:1 Klart Kul med Knull 

 

5:2 Klart Kul med Knull 
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5:3 Knullträdet 
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6:1 Informations kampanj startsida 

 

6:2 Informations kampanj bildagalleri 
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7:1 Statistik över antalet fans, åldersgrupp och kön 

 
 

 

8:1 Facebook Statement of Rights and 
Responsibilities 

Special Provisions Applicable to Users Outside the United States 
 
We strive to create a global community with consistent standards for everyone, but we 
also strive to respect local laws. The following provisions apply to users outside the 
United States:  

1. You consent to having your personal data transferred to and processed 
in the United States. 

2. If you are located in a country embargoed by the United States, or are 
on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals 
you will not engage in commercial activities on Facebook (such as 
advertising or payments) or operate a Platform application or website. 

3. Certain specific terms that apply only for German users are available 

 

http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf 


