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Sammanfattning 

Undersökningen syftar till att undersöka hur en hälsoinformationskampanj argumenterar för att 

övertyga målgruppen om att vaccinera sig mot ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. 

Uppsatsen syftar också till att undersöka hur målgruppen uppfattar kampanjen och om den har någon 

effekt på den. Målgruppen för hälsoinformationskampanjen är unga tjejer något som är ganska 

ovanligt för hälsokampanjer.  

Uppsatsen bygger på både en retorisk analys och en receptionsanalys med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. 

Teoretiska utgångspunkter är teorier kring kampanjer. Teorier om risk och skräck, avsändares roll, 

utvärderingar av kampanjer samt internets roll i hälsokampanjer. 

Resultaten visar på att målgruppen reagerar på kampanjens argument och uppfattar en risk att drabbas 

av livmoderhalscancer. Att vaccinationen är kostnadsfri är ett användbart argument och har effekt. 

Resultaten visar också på alternativa argument som skulle kunna få målgruppen att agera. Vidare 

konstaterar uppsatsen att kampanjens närvaro, och försök att kommunicera med målgruppen, på 

nätverket Facebook inte är intressant för målgruppen och därmed verkningslöst. 

Nyckelord 

Hälsokampanj, informationskampanj, HPV-vaccin, retoriskanalys, receptionsanalys, 

fokusgruppsintervju, livmoderhalscancer, Facebook. 
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1. Inledning 

 

Idag kan vi inte gå någonstans utan att mötas av mängder av information och reklam. 

Morgontidningen, tunnelbanan, bussen, datorn, mobiltelefonen, e-posten och postlådan är fyllda 

av budskap som talar till oss. Det flesta budskap vi möter kommer i form av reklam från 

kommersiella företag som vill sälja sina varor eller sina tjänster till oss. Men det finns också annan 

typ av information som vill nå ut till oss. Meddelanden som inte handlar om kommersiella 

produkter utan information som gäller våra rättigheter och skyldigheter i samhället, risker och 

faror vi utsätts för och måste ta ställning till samt möjligheter vi erbjuds som medborgare. Men 

även om det finns skillnader på vem som står bakom en informations- eller reklamkampanj, och 

skillnader på vilken typ av mål man har, så konkurrerar man om publiken under ungefär samma 

förutsättningar för att nå ut till publiken. Man använder sig med andra ord av samma metoder, 

men syfte och mål skiljer sig åt. Man brukar prata om social marknadsföring och definierar det som 

att man inte strävar efter ett byte mellan köpare och säljare, utan istället vill man uppmana till att 

ändrar livsvanor eller att inte göra sådant som kan skada individen eller samhället (Larsson 

2008:39). 

 

Ett område som kan sägas höra till detta är hälso- och sjukvårdsinformation. I Sverige har vi till 

exempel Statens folkhälsoinstitut vars uppdrag är att utvärdera folkhälsa samt utöva tillsyn på 

alkohol, tobak och hälsofarliga varor. Sverige har också tidigare haft alkoholkommittén som 

informerat om skadeverkningar med alkohol. När denna typ av organisationer och myndigheter 

vill nå ut till befolkningen med sin information handlar det många gånger om att förändra 

attityder och åsikter i en fråga som kan försämra en persons hälsa eller orsaka svåra sjukdomar. 

Det kan också handla om att informera om att undvika vissa beteenden för att må bättre, eller 

informera hur man kan skyddar sig för att inte smittas av en viss sjukdom. Det som är 

svårigheten för en kampanj som informerar om ohälsa och sjukdom är att själva belöningen ofta 

ligger mycket långt fram i tiden vilket kan jämföras med den direkta positiva känslan man kan 

uppleva när man köper en produkt. Belöningen för att till exempel leva hälsosamt, undvika att 

röka eller att inte äta sötsaker, kommer först flera år senare i form av bättre kondition, utebliven 

lungcancer eller få hål i tänderna. I många fall är det att det inte händer någonting alls som är 

själva belöningen. 

 

Under våren 2012 har en kampanj för vaccination mot livmoderhalscancer varit synlig i medier i 

Stockholm. Det är Stockholms läns landstings (SLL) vaccinationskampanj I love Me. Kampanjen 
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vill påverka unga tjejer till att vaccinera sig för att undvika att drabbas av livmoderhalscancer och 

faller in under ovan nämnda kriterier. Det som är extra intressant med den här kampanjen är att 

målgruppen är väldigt ung och en grupp som sällan behöver ta ställning till denna typ av 

hälsoinformation. När man vaccinerar sig sticks man med en spruta och det är något som kan 

upplevas som smärtsamt och obehagligt. En vaccination kan också ge biverkningar. Belöningen 

är alltså närmast negativ i samband med att man agerar och den positiva belöningen, i form av att 

man inte blir allvarligt sjuk, kommer först långt senare.  

 

För min uppsats finner jag det intressant att undersöka hur man gör för att kommunicera 

hälsoinformation till den här unga målgruppen. Vilka argument använder man sig av? Hur lockar 

man mottagarna när det inte finns någon belöning att få? Hur tas det emot av målgruppen? 

Fungerar kampanjen på målgruppen? Biverkningar är också en extra intressant aspekt på grund 

av den debatt som uppkommit efter att befolkningen i Sverige massvaccinerades mot 

Svininfluensan 2009. Livmoderhalscancervaccinet har också kritiserats för att det är dyraste 

vaccinet som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och de samhälleliga vinsterna är inte 

helt utredda. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att titta närmare på en hälsokampanj som utformats för att påverka 

unga tjejer att gå och vaccinera sig. Jag vill ta reda på vilka argument man använder sig av för att 

sedan undersöka hur målgruppen reagerar på kampanjen och dess innehåll. Målgruppen är flickor 

mellan 13-19 år, en målgrupp som är extra intressant i detta sammanhang då den sällan görs till 

föremål för hälsokampanjer, de är helt enkelt för unga för att vara i riskzonen för att drabbas av 

ohälsa. Utmaningen ligger också i att förmå målgruppen att agera för att skydda sig mot något 

som man eventuellet skulle kunna drabbas av i framtiden. Det kan också finnas skillnader på hur en 

flicka på 13 år och en flicka på 19 år uppfattar ett hälsobudskap som berör sexualitet och 

barnafödande.   

 

I dag är det vanligt att man använder sig av internet i hälsokommunikation. I kampanjen hänvisar 

man dels till nätverket Facebook och dels till Stockholms läns landstings egen webbplats 

Vårdguiden.se. I min uppsats har jag också tittat på vad målgruppen anser om kampanjens 

närvaro på internet och vad det kan få för effekt. 
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3. Frågeställningar 

 

För att närma mig mitt syfte har jag har delat upp min frågeställning i två delar: Den första 

frågeställningen handlar om innehållet i kampanjen och hur kampanjen argumenterar för att 

övertyga målgruppen: Vilka argument använder man sig av i kampanjen? Den andra frågeställningen 

handlar om målgruppens mottagande av kampanjen: Hur uppfattar målgruppen kampanjen och det som 

kampanjen kommunicerar, och vilka delar av kampanjen kan sägas ha någon effekt på målgruppen? 

 

4. Bakgrund 
I dettas avsnitt presenteras fakta kring vaccinet, sjukdomar som det skyddar mot, samt risker med att inte 

vaccinera sig. Jag berättar även kort om de webbplatser som kampanjen använder sig av. 

 

4.1 Vaccinationen och vaccinet 

I januari 2012 beslutade Socialstyrelsen att vaccination mot Humant Pappillomvirus (HPV) ska 

ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att staten bekostar vaccinationen. 

Socialstyrelsen har tagit beslutet för att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer, något 

som HPV kan ge uppkomst till. Vaccinationen ska ges till flickor som är födda 1999 eller senare 

och kommer att ske i skolans regi (Socialstyrelsen, 2012). Efter att detta beslut tagits har Sveriges 

landsting beslutat att göra så kallad ”catch-up” vaccination. Det innebär att även flickor födda 

efter den 1 januari 1993 ska erbjudas kostnadsfri vaccination (Sveriges kommuner och landsting, 

2012).  I Sverige finns två vacciner som är godkända för HPV-vaccinering. De heter Gardasil och 

Cevarix. Båda skyddar mot de HPV-typer som kan ge upphov till livmoderhalscancer. I Sverige 

har man valt att använda sig av Gardasil då det även har dokumenterad effekt mot kondylom 

(Läkemedelsverket, 2012). Vaccinet har sedan 2006 lanserats i ca 75 länder och ungefär 29 

miljoner unga kvinnor har påbörjat vaccinationen. I Sverige hade 140 000 personer vaccinerat sig 

i december 2011. För att skyddet ska vara fullgott behöver man ta vaccin vid tre olika tillfällen 

med några månaders mellanrum mellan varje gång (Stockholms läns landsting, 2012). Vaccinet är 

godkänt att användas på kvinnor upp till 45-års ålder men ger bäst effekt om det tas innan 

sexdebuten. Kostnaden för att vaccinera sig, om man inte ingår i gruppen som nu får det gratis 

via vaccinationsprogrammet, är ca 2700kr för hela vaccinationsserien. Vaccinet är även godkänt 

att användas på män mellan 9- 26 år och de kan då skydda sig själva mot kondylom samt undvika 

att föra smittan vidare till kvinnor via sexuella kontakter( Gardasil, 2012). Med hjälp av HPV-

vaccinet kan man skydda sig mot ca 70 procent av de HPV- typer som kan leda till 

livmoderhalscancer.  
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4.2 Humant Papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer 

Humant Papillomvirus, HPV, är ett mycket vanligt förekommande vårtvirus. Det finns över 200 

olika typer av viruset. De flesta infekterar huden i form av hand- eller fotvårtor. Ett antal av dessa 

HPV-typer kan orsaka infektioner i underlivet och kan då leda till könsjukdomen kondylom. 

Vissa kan också orsaka cancer, till exempel livmoderhalscancer, analcancer eller peniscancer. 

HPV smittar vid sexuella kontakter och är en av världens allra vanligaste sexuellt överförda 

infektioner. Merparten av alla infektioner av HPV (ca 90 procent) läker ut av sig själva utan att 

den som har drabbats noterar att den har en infektion. Resterade 10 procent får en kronisk 

infektion som kan utvecklas till svåra cellförändringar och i vissa fall kan leda till cancer 

(Vårdguiden, 2012) I Sverige drabbas ungefär 400 kvinnor per år. Livmoderhalscancer är 

vanligast bland kvinnor mellan 35-45 år, samt kvinnor över 70 år. Det finns ingen forskning som 

visar att livmoderhalscancer kan uppstå på annat sätt än att man smittats av HPV. Sedan mitten 

av 60-talet har antalet fall halverats på grund av gynekologiska cellprovstagningarna som alla 

kvinnor mellan 23-60 år regelbundet kallas till. Ca 70 procent av de som drabbas av 

livmoderhalscancer överlever sjukdomen. (Vårdguiden,2012,  Cancerfonden, 2012). Majoriteten 

av de som dör i sjukdomen har inte gått på regelbundna cellprovstagningar, vilket är den 

överlägset säkraste metoden om man vill vara säker på att inte drabbas av sjukdomen (SVT, 

2012). 

 

4.3 Kampanjen I love me 

I Stockholms läns landsting (SLL) har man valt att starta en informationskampanj för att tala om 

att HPV- vaccinationen nu erbjuds kostnadsfritt till flickor upp till 18 år. Målet med kampanjen 

är att 95 procent av målgruppen ska vaccinera sig. Kampanjen består av ett informationsmaterial 

som är skickat via posten till målgruppen, annonser i dagspress, affischer i tunnelbana, buss, 

pendeltåg och en interaktiv webbsida på nätverket Facebook samt utskick av material till de som 

utför vaccinationerna. SLL hänvisar också i sina annonser och material till sin webbsida 

Vårdguiden.se. Detta är första fasen av kampanjen. Erbjudandet om att vaccinera sig 

kostnadsfritt i den så kallade ”catch up” vaccinationen kommer att gälla i fem år, men SLL har 

ännu inte tagit något beslut om hur länge kampanjen kommer att pågå. Just nu utvärderas den 

första fasen av kampanjen och man planerar för vad man ska göra i nästa fas. (Ulrika Borgelin 

Stoltz.2012). 
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4.4 Biverkningar, debatt och ekonomiska aspekter på vaccinet 

Enligt läkemedelsverkets hemsida är de biverkningar som förekommer i samband med HPV-

vaccinationen milda och snabbt övergående. Vanliga biverkningar är smärta, rodnad och svullnad 

vid/kring sticket, feber, huvudvärk, trötthet, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, 

smärta i ben och armar. Exempel på sällsynta biverkningar är andningssvårigheter och 

nässelutslag. Läkemedelsverket skriver också att ”efter vaccination av ca 30 miljoner flickor över hela 

världen kan man konstatera att majoriteten av rapporterade misstänkta biverkningar stämmer väl överens med 

vad som setts i de kliniska studierna före godkännandet” (Läkemedelsverket, 2012). 

 

Trots att biverkningarna enligt läkemedelsverket är förhållandevis milda råder en debatt i 

samhället om risken och biverkningar av vaccinationen och vaccinationer i allmänhet. Detta 

beror förmodligen på de biverkningar som följde av den massvaccination som utfördes i Sverige 

2009, då den s. k Svininfluensan härjade över världen och ett antal barn insjuknad i Narkolepsi 

efter att ha vaccinerats mot Svininfluensan. 

 

Vaccinet har också ifrågasatts eftersom HPV-vaccinet är det dyraste vaccinet som ingår i det 

allmänna vaccinationsprogrammet. Kostnaden är ca 30 000 000/år. Det finns inte heller idag 

några säkra uppgifter på hur lång skyddseffekten för vaccinationen är (Läkemedelsverket, 2012). 

Det är möjligt att man kommer att behöva uppföljningsdoser för att ha ett fortsatt gott skydd. 

Det finns också HPV-typer som vaccinet inte skyddar mot och därför måste gynekologiska 

cellprovstagningar fortsätta att göras för att undvika livmoderhalscancer. Socialstyrelsen har 

räknat med att vaccineringen kan undvika ca 110 fall av livmodehalscancer med dödlig utgång/år 

och ungefär 80 fall av andra typer av cancer i underlivet så som anal- och peniscancer/år. Man 

har också räknat med att undvika mellan 20 000 -40 000 fall av kondylom till följd av 

vaccineringen (Socialstyrelsen, 2012). Det kommer dock att dröja åtskilliga år innan man kan 

räkna på vad staten tjänar på att vaccinationen utförs (SVT, 2012). 

 

4.5 Vårdguiden.se 

Vårdguiden.se är Stockholms läns landstings webbplats för information om sjukdomar, hälsa, 

vård och omsorg (Vårdguiden, 2012). Den riktar sig till innevånarna i Stockholms län och drivs 

av SLL i sammarbete med kommunerna i Stockholms län. Sajten har funnits sedan 2002 och har 

över en miljon besök varje månad (Valtech, 2012). All information på sidan är granskad av 

medicinsk expertis. Under namnet Vårdguiden ger SLL också ut en redaktionell tidning som delas 
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ut till alla hushåll i Stockholms län samt tillhandahåller sjukvårdsupplysning dygnet runt via 

telefon. 

 

4.6 Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk på internet som lanserades i februari 2004 (en.wikipedia.org). Med 

hjälp av Facebook kan man ha kontakt med sina vänner och bekanta, lägga upp bilder, 

inbjudningar eller tipsa andra om information som finns på internet. Idag har Facebook 901 

miljoner användare och förmodligen kommer sajten att nå över en miljard under 2012 

(Facebookskolan, 2012). Allt fler företag använder sig av Facebook för marknadsföring och för 

att nå ut med information till sina kunder. Anledningen till att användningen av Facebook är så 

stor beror naturligtvis på att det är så många som använder Facebook, men också att det inte 

kostar något att göra en sida, man kan ha en dialog med sina kunder samt att informationen 

sprids enkelt och utan kostnad mellan många personer. Man kan också använda Facebook för att 

driva trafik till sin ordinarie webbplats (Facebookskolan, 2012). En populär funktion är ”gilla” 

markeringen. Om en person markerar att den gillar ett företag, åsikt, länk så kan alla personens 

vänner se det. Personen förknippas med åsikten och alla personens vänner kan se det. Att ha 

många personer som gillar företaget tyder på att man är omtyckt och att många har 

uppmärksammat företaget/åsikten.  

 

5. Tidigare forskning  
Inför arbetet med denna uppsats har jag sökt reda på om det gjorts någon tidigare forskning kring 

vaccinationskampanjer om HPV och livmoderhalscancer. Jag hittade två studier som gjorts i USA som tittat 

närmare på vilka argument som fungerar på målgruppen för att övertygas att vaccinera sig med HPV-vaccinet. 

 

5.1 Tidigare forskning på vaccinationskampanjer för HPV-vaccination 

I den ena studien ville man undersöka hur man skulle formulera kommunikationen för att 

intressera mödrar till yngre flickor som har möjlighet att vaccinera sig. I studien menade man att 

det är mödrar som tar beslutet att deras döttrar ska vaccinera sig. Studien konstaterade att 

mödrarna var positivare till texter som handlade om att förebygga cancer än texter som handlade 

om att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar (Shafer, Cates, Diehl, Hartmann, 2011:988–

1005). Man noterade att känslomässiga argument som fokuserar på de positiva effekterna av att 

vaccinera sig är att föredra framför argument som fokuserar på negativa konsekvenser om man 

låter bli. Budskap som tilltalade mödrarna var de som anspelade på en mors instinkt att skydda 



   

10 
 

sin dotter samt budskap om att värna om dotterns framtid. Dessutom visade studien att 

mödrarna ville ha mer information kring vaccinets säkerhet samt var och hur man går till väga för 

att få tillgång till vaccinet. Det var också viktigt att informationen kom från en annan källa än 

läkemedelsföretaget som marknadsför vaccinet.  

 

I en annan studie undersökte man en amerikansk tv-kampanj för vaccinet Gardasil. Bakom 

kampanjen stod företaget som marknadsförde vaccinet. Kampanjens budskap fokuserade på att 

de unga kvinnorna riskerade att drabbas av livmoderhalscancer men man betonade att kvinnorna 

själva kunde ta kontrollen och vaccinera sig. Ett argument var att man själv hade makten att 

minimera risken att drabbas. Ett annat argument var att man, med hjälp av att vaccinera sig, 

skulle minimera framtida oro och ångest för att drabbas. De slutsatser man kom fram till i studien 

var att den personliga påverkan är mycket viktig i beslutet av ta vaccinet. Det var också skillnad i 

beslutet beroende på var man hade fått vetskapen om vaccinet för första gången. De som hört 

talas om vaccinet via sjukvården innan reklamkampanjen startade var mer benägna att vaccinera 

sig. Flickornas mammor hade också väldigt stor påverkan i beslutet. Att betala för vaccinet var 

inte ett hinder för dem som tog vaccinet (Grantham, Ahern, Connolly-Ahern, 2011:1-22). 

 

6. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teorier som är relevanta för min studie. Eftersom kampanjen I love me 

syftar till att både informera och att få målgruppen att agera har jag tittat närmare på teorier om hur kampanjer 

kan uppmärksamma målgruppen på ämnet, hur intresse kan skapas och teorier om hur man får målgruppen att 

agera. Jag går också in på teorier om risk och skräck, avsändares roll i kampanjen samt internets roll i 

hälsokampanjer, då det är relevant för kampanjen. Avslutningsvis presenterar jag olika utvärderingar man kan 

göra av kampanjer för att se om de har haft någon effekt på målgruppen. 

 

6.1 Kampanjer och hälsokampanjer 

Palm menar att i kommunikationssammanhang betyder termen kampanj inte mer än ”att sändaren 

har ett mål med sin kommunikation, att mottagarna tillsammans utgör ett kollektiv, att 

kommunikationsprocessen har en viss varaktighet i tiden och att processen har en klar startpunkt och en klar 

slutpunkt” (Palm 1994:39). Roger och Storey definierar en kampanj som en 

kommunikationssatsning som har ett syfte, är riktad till en stor mottagargrupp, har en klar 

tidsgräns och består av en samordnad uppsättning aktiviteter (Rogers och Storey 1989; cit. efter 

Jarlbro 2010:19). Många kampanjer faller utanför denna definition då till exempel målen inte är 
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helt klargjorda och kampanjen riktar sig till mindre grupper. Vissa kampanjer har inte heller 

utsatta tidsgränser och kan bestå av en enda insats (Palm 1994:39, Jarlbro 2010:19).  

 

Det som skiljer hälsokampanjer från andra typer av kampanjer är att de ofta involverar 

information om saker man inte bör göra, så som att inte röka, inte dricka för mycket alkohol eller 

inte äta fet mat. Det pris man får betala för sitt ohälsosamma leverne kommer inte i direkt 

anslutning till att man tar ett beslut om att bli mer hälsosam utan kan komma först långt senare i 

livet. Det är inte heller helt säkert att man drabbas av sjukdom eller ohälsa. Den som ännu inte 

har drabbats av en viss typ av sjukdom är heller inte speciellt mottaglig för information kring 

sjukdomen, medan den som redan är drabbad söker mycket aktivt efter informationen själv. 

Utmaningen för den som ska skapa en framgångsrik informationskampanj kring hälsa ligger alltså 

i att få människor att intressera sig för skydda sig mot sjukdomar de kanske kan drabbas av i 

framtiden (Jarlbro 2010:106). 

 

6.2 Kampanjer och agenda-setting-teorin 

Kommunikationsforskning är idag överens om att kampanjer snarare kan hjälpa till att öka 

medvetenheten om ett problem och även bidra till att ämnet börjar diskuteras med vänner och 

familj. Man menar att kampanjer kan bidra till att ämnet hamnar på den interpersonella agendan. 

(Jarlbro 2010:23-27). Ovan nämnda HPV-studie visade också att personlig påverkan är mycket 

viktig i beslut kring den egna hälsan. Detta resonemang hör samman med den så kallade agenda-

setting-teorin som beskriver hur de ämnen som medier lyfter styr valet av samtalsämnen i den 

allmänna debatten, även om medierna inte kan påverka vilka åsikter publiken har i ämnet. Jarlbro 

menar att målet för just hälsorelaterade frågor är att hamna på den interpersonella agendan, så att 

man börjar diskutera hälsofrågan med familj, arbetskolleger, bekant och vänner. Just den 

interpersonella kontakten är viktig för att man ska göra en förändring i sitt beteende (Jarlbro 

2010:28). Men för att ett ämne ska hamna på den interpersonella agendan krävs också att ämnet 

är diskuterbart, det måste vara möjligt att ha en åsikt i frågan. Andra sätt att hamna på 

samtalsagendan är att spela på närhet, känslor och berättelser. Med detta menas att man kopplar 

ihop budskapet med personliga konsekvenser som ligger nära i tid, konsekvenser i form av hot 

eller löften samt kopplar ihop budskapet med en berättelse. En berättelse ska beskriva ett förlopp 

och gärna innehålla en kamp mellan det onda och det goda, natur mot teknik, teori mot praktik, 

småföretag mot multinationella jättekoncerner o.s.v. (Palm 2006:62). 
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6.3 Kampanjer och påverkan 

En formel för hur människor påverkas av information i en kampanj är den så kallade AIDA 

modellen. Den utgår ifrån att kunskap, attityd och beteende bygger på varandra och är en 

förutsättning för de följande stegen. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action (på 

svenska: uppmärksamhet, intresse, behov/önskan, agerande). Vilket betyder att först 

uppmärksammar man något vilket leder till att man blir intresserad. Intresse skapar ett behov, 

vilket gör att man agerar/handlar. En hälsoinformationskampanj kan uppmärksamma en person 

på ett behov, vilket leder till att man agerar. Vissa menar att man även bör lägga till ett S för 

Satisfaction d.v.s. tillfredsställelse, en kund som är nöjd med sitt köp. Retorikforskare menar på 

att AIDA egentligen bara är en efterföljare av den antika retorikens grundstenar: Exordium, 

Narratio, propositio, conclusio, recapitulatio (mer om detta i metodavsnittet) (Larsson 2008:172,Palm 

1994:77). AIDA formeln är främst utvecklad för marknadsföring och för att en konsument ska 

köpa en produkt. För att åstadkomma en beteendeförändring och för att beskriva bearbetning av 

mer komplicerade mål har Mc Guire utvecklat Information Processing Theory (Larsson 2008:172, 

Jarlbro 2010:29).  Man kan se teorin som en trappa där varje steg är en förutsättning för nästa 

steg.  I Mc Guires teori finns flera steg än AIDA men utgångspunkten i både AIDA och 

Information Processing Theory är att kunskap leder till attitydförändring som i sin tur leder till 

handling. 

 

Utifrån teorier om socialt lärande och den sociala omgivningens betydelse för påverkan kan man 

också tänka sig att handlingen kommer först, för att sedan följas av attitydförändring och 

kunskap (Larsson 2008: 172). Modellinlärning, som det även kallas på svenska, innebär att man tar 

efter beteendet efter förebilder som kan vara dels kända personer men också personer i 

människors vardag (Jarlbro 2010:37). Att man härmar modellen leder sedan till attitydförändring 

och kunskap i ämnet. Man kan också tänka sig påverkan i form av lagstiftning, som sedan leder 

till kunskap och attitydförändring. Exempel på detta är lagstiftning om sexköp eller bilbälte 

(Larsson 2008:173). 

 

6.4 Kampanjer och hur man skapar intresse 

En förutsättning för att målgruppen ska ta del av en kampanj och dess innehåll är att de finner 

ämnet intressant. Om inget intresse för ämnet finns kommer inte mottagaren ta del av den 

information som budskapet förmedlar och man är inte heller motiverad att agera. Intresse är 

alltså en förutsättning för att man ska agera i en fråga. För att skapa ett intresse kan man, som 

ovan nämnt, använda sig av diskuterbarhet. Man kan också arbeta med volym, närhet och känsla. 
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Med volym menas att budskapet är väl synligt och att målgruppen möter det i många 

sammanhang. Förutom att budkapet blir väl inarbetat hos målgruppen skapas också en känsla av 

att budskapet ”måste vara viktigt eftersom sändaren har satsat så stora resurser ” (Palm 2006:59). 

Med närhet menas att en fråga rör målgruppen personligen och att konsekvenserna är 

överblickbara. Just hälsorelaterade frågor är något som berör på individnivå och därför kan det 

vara lätt att relatera till eller bli berörd av. Det samma gäller begreppet känsla. Med hjälp av 

personliga berättelser och känsla av hot eller löften blir vi mer berörda och därmed intresserade 

av ämnet i fråga (Palm 2006: 59-62). 

  

Sepstrup (1999) menar att intresset hos en målgrupp bygger på de fyra variablerna; relevans, 

behov, uppmärksamhetsgrad och medievana.  Hur de två variablerna relevans och behov 

samspelar avgör hur mottaglig man är för budskapet. Anser mottagaren att budskapet är både 

relevant och behövligt är intresset stort, men om det varken känns relevant eller om man inte har 

något behov är intresset lågt. Om en av variablerna är giltig kan intresset vara avhängt 

situationen. Då påverkas möjligheterna av om uppmärksamheten hos målgruppen är aktiv eller 

om den är passiv. Möjligheten påverkas också av om budskapet finns i de medier som 

målgruppen brukar (Sepstrup1999, cit i Larsson 2008:176). 

 

6.5 Kampanjer och teorier om agerande 

Dock är intresse för en fråga inte samma sak som att kunskap om ämnet överförs till mottagaren 

eller att mottagaren kommer att agera på det sätt som budskapsförmedlaren avser. För att få en 

mottagare att agera på det sätt som budskapet avser argumenterar Palm för hur övertalning kan 

användas som strategi i utformandet av ett budskap i en kampanj. Med övertalning menar Palm 

kommunikation som syftar till att förändra en individs åsikter, attityder och beteende (Palm 

1994:30). För att påverka ett beslut bör man skilja på om det är ett beteende man vill förhindra eller 

ett beteende man vill framkalla. Palm menar att för att förhindra ett beteende gäller det att höja 

graden av beslutsinvolvering. Hög beslutsinvolvering innebär att beslutet framstår som viktigt 

och det är förenat med risker att fatta fel beslut. Det leder till att man tar god tid på sig att gå 

igenom informationsinnehållet och det kan leda till att man skjuter upp handlingen eller förkastar 

den (Palm 1994: 93) Låg beslutsinvolvering innebär att beslutet framstår som oviktigt och att 

skillnaden mellan att göra och inte göra framstår som försumbar. Det kostar mindre mental 

energi att engagera sig i frågan och det verkar inte så hotfullt att ta fel beslut. 
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Andra sätt att avdramatisera beslutet är att använda marknadsföringstermen point of action display. 

Med detta menas att budskapet levereras så nära handlingen som möjligt (Jarlbro 2010:85), till 

exempel att erbjudande om extrapris på godis ligger precis bredvid kassan i butiken eller en 

hälsokampanj där gratis kondomer delades ut i s.k. kondomholkar på platser där sexuella 

kontakter knyts.  

 

Palm skiljer mellan VAD, VARFÖR, VEM, och HUR- argument (Palm 2006:70). VAD påverkar 

mottagarens kunskaper, VAFÖR påverkar attityder och åsikter, VEM påverkar intentioner och 

HUR-argument instruerar och verkar handlingsutlösande. För att framställa ett beslut som 

låginvolverande ska man fokusera på HUR-information. Man fokuserar på att beskriva 

handlingen utan argumentation och kan på så sätt sänka beslutsinvolveringen. Ju fler VARFÖR-

argument desto viktigare verkar beslutet vara att fatta. 

 

6.6 Kampanjer som spelar på risk och skräck 

Risk kan definieras som möjligheten för en viss sak att inträffa i förhållande till hur oroliga vi är 

att drabbas av konsekvenserna av risken (Grantham, Ahern, Connolly-Ahern, 2011:1-22). När det 

gäller människors bedömning av olika risker finns det flera olika perspektiv för hur en människa 

kalkylerar en risk. Vissa teoretiker utgår från ett objektivt perspektiv där man menar att det finns 

en objektiv risk som kan räknas ut. Risk definieras då som sannorlikheten för att en ogynnsam 

händelse ska inträffa. Andra menar att risk är socialt konstruerat, att samhället idag kan beskrivas 

som ett risksamhälle där vi inte längre köper och säljer varor utan istället byter risker med 

varandra. Även staten använder sig av riskdiskurser och strategier för att behålla makten och styra 

medborgarna (Jarlbo 2010:55). 

Vilken roll kan en kampanj spela för målgruppens upplevelse av en presumtiv risk? Jarlbro menar 

att den internationella forskningen kring mediers påverkan på allmänhetens riskuppfattning har 

kommit fram till olika resultat i frågan, men det man kan enas om är att när en risk omdiskuteras i 

medier är att den då finns i människors medvetande och det i sin tur kan leda till att man 

upplever en viss risk. Det kan jämföras med ovan nämnda agenda-setting-teorin. Att risken 

diskuteras i medier leder till att den diskuteras på det personliga planet. Jarlbro menar också att 

kvinnor överlag bedömer alla typer av risker högre än män och risker som vi lärt oss leva med, 

som är en del av vår kultur, upplevs som mindre hotfulla än nya okända risker (Jarlbro 2010:63). 

Vem man sätter sin tillit till påverkar också hur man bedömer en risk. Om avsändaren av 

kampanjen är någon som man har stort förtroende för kommer man att bedöma risken som 

större (Grantham, Ahern, Connolly-Ahern, 2011:1-22). 



   

15 
 

6.7 Kampanjen och avsändaren 

Vem som står som avsändare påverkar också hur mottagaren kommer att ta emot kampanjen och 

välja att agera. Som nämnt ovan är det också avgörande för hur man kalkylerar risken som 

sändaren påvisar. Begreppet sändare kan delas in i dels den som står för själva innehållet i 

budskapet och dels den som förmedlar budskapet. Jarlbro skriver att i samband med förmedling 

av hälsobudskap är det förhållandevis vanligt att medicinsk expertis står bakom budskapet men 

det är inte säkert att det är den medicinska expertisen som bör förmedla budskapet. Man bör 

även ta i beaktande att det i vissa fall kan finnas risk med att använda experter. Palm (1994:138) 

menar till exempel att en viss myndighet eller avsändare kan fungera negativt och målgruppen ser 

det som ett värde i sig att inte följa de råd som ges. Flera studier har också visat att ju känsligare 

ämnet är för mottagaren desto viktigare är sändaren. Om sändaren uppfattas som fel av 

mottagaren finns risk att budskapet förkastas. Det är av yttersta vikt att sändaren är någon som 

mottagaren har stort förtroende för, som de känner att de kan lita på, om man vill kommunicera 

en risk för att påverka målgruppen.  

 

6.8 Kampanjer och internet 

Hälsoinformation har mycket snabbt blivit en stor kategori på internet. Det är främst den 

efterfrågestyrda hälsokommunikationen som dominerar på internet (Jarlbro 2010:101). Med 

efterfrågestyrd kommunikation menar man att mottagaren själv aktivt söker information och 

upplysning och sändaren tillhandahåller relevant information. Problemet med efterfrågestyrd 

hälsokommunikation är att informationen endast når dem som redan är intresserade av en 

hälsofråga eller sjukdom. För att lyckas med en hälsoinformationskampanj med hjälp av nätet 

krävs att man lyckas locka målgruppen till sajten och då behöver man informera och 

marknadsföra sajten i andra kanaler eller via andra sajter (Jarlbro 2010:104). Precis som med all 

annan media är det inte heller självskrivet att en välbesökt sajt automatiskt betyder att 

målgruppen tar till sig budskapet eller ändrar sitt beteende eller attityd till frågan. Dock är det 

ganska billigt att konsturera en sajt på internet, eller till exempel en profilsida på Facebook, i 

förhållande till andra hälsoinformationsåtgärder. 

 

6.9 Utvärderingar av kampanjer 

Jarlbro (2010:121) skiljer mellan process- och effektutvärderingar. I en processutvärdering 

studerar eller analyserar man informationskampanjen medan den fortfarande pågår. Man tittar 

närmare på vilka aktiviteter som utförts och huruvida de är rimliga i förhållande till projektets 

mål. Utvärderingen fungerar som ett underlag för det fortsatta arbetet med kampanjen eller 
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projektet och undersöker vilka förutsättningar som finns för uppfyllande av målet. 

Processutvärderingen kan förklara - inte om ett projekt lyckats - utan varför ett projekt lyckas eller 

misslyckas menar Palm (2006:163). 

Det finns olika typer av utvärderingar och vad man mäter i dem.  Vanligast förekommande är 

effektanalys, i vad man mäter vilken effekt en aktivitet haft på kunskap och beteende. Men det 

finns även andra analyser att göra för att få ett bättre underlag. Man kan till exempel göra en mål- 

eller måluppfyllelseanalys, i vilken man mäter hur nära eller långt bort man är från att målet. I en 

orsaksanalys, kan man få besked om vilka faktorer som orsakat effekten, om det är just kampanjen 

eller andra faktorer som lett till resultatet.  Vidare ger en insatsanalys en bild av arbetet med 

kampanjen och vilka insatser som gjorts. Slutligen kan en effektivitetsanalys ge besked om 

åtgärderna är de mest effektiva eller om målet kunde ha nåtts på annat sätt (Larsson 2008:248). 

För att kunna utvärdera en informationskampanj behöver man ett uttalat mål att mäta emot. När 

det handlar om informationskampanjer som syftar till en attitydförändring eller kampanjer som 

syftar till att man ska undvika ett beteende, till exempel att man inte ska köpa ut alkohol till 

minderåriga, kan det vara svårt att sätta ett specifikt mål. Det samma kan gälla en 

informationskampanj som har mål som ligger långt fram i tiden. 

Palm (2006:164) räknar upp ett antal kriterier man kan använda för att mäta framgång i ett 

kommunikationsprojekt. Palm menar att många gånger utvärderas kommunikationsprojekt 

utifrån kriterier som inte säger särskilt mycket om huruvida man verkligen nått de faktiska målen. 

Sådana kriterier är att chefen och kollegorna är nöjda, kampanjen uppmärksammas i media, eller 

att målgruppen tycker att kampanjen är tilltalande. En målgrupp kan gilla en kampanj, men det 

betyder inte automatiskt att målgruppen har ändrat beteendet, attityden eller åsikten kring ämnet. 

Men i de flesta fall är det en fördel att målgruppen tilltalas av kampanjen och att den 

uppmärksammas i media. Mer mätbara kriterier är teoretisk och faktisk räckvidd, då man 

undersöker vilka teoretiska möjligheter som målgruppen har att nås av kampanjen och om den 

faktiskt har nått ut till målgruppen.  Man kan också räkna antalet broschyrer som skickats ut eller 

antalet besökare på hemsidan. 

Om man i en utvärdering av ett informationsprojekt konstaterar att kampanjens slutmål har 

uppnåtts bör man vara medveten om att förändringen kan ha andra orsaker än 

informationskampanjen. Det är mycket svårt att isolera kommunikationens effekt från andra 

faktorer som kan påverka. Precis som i forskning måste man också vara medveten om olika 

metoders begränsningar och hur de kan påverka analysresultatet.  
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7. Metod och material  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hälsokampanjen I love me utformats för att informera och övertala 

målgruppen. Jag vill ta reda på vilka argument man använder sig av för att sedan undersöka hur målgruppen 

resonerar kring dessa argument och om de kan sägas ha någon effekt på målgruppen. Jag har delat upp min 

frågeställning i två delar. I den första delen vill jag ta reda på vilka argument som kampanjen använder sig av för 

att övertyga målgruppen. För detta har jag valt att göra en retorisk analys. I den andra delen vill jag undersöka 

målgruppens uppfattning och resonemang utifrån de argument jag hittat i den retoriska analysen. För att göra 

detta har jag valt att göra en receptionsanalys med hjälp av fokusgruppsintervjuer. 

I detta avsnitt presenteras mina metoder och hur jag tillämpat dem. Jag presenterar också mitt material och vilka 

avgränsningar jag har gjort samt diskuterar metoderna. 

 

7.1 Vetenskaplig ansats 

Det här är en kvalitativ studie där jag kommer att tolka både min retoriska analys och mina svar i 

fokusgruppsintervjuerna. Jag är medveten om att jag som uttolkare blir medskapare i det resultat 

som jag kommer fram till. De antagande jag gör och de frågor jag har ställt påverkar de resultat 

som kommer att komma fram i min undersökning. Eftersom min undersökning är liten kan den 

inte gör anspråk på att vara statistisk representativ i förhållande till en större population, min 

studie får istället sin validitet därför att det är en djupare iakttagelse av ett specifikt fall, och i den 

meningen kan värdet sägas vara allmängiltigt (Arvidsson i Jarlbro 2000: 27).  

 

7.2 Material och avgränsningar 

I love me- kampanjen består av ett informationsmaterial som är skickat via posten till målgruppen, 

annonser i dagspress, affischer i tunnelbana, buss, pendeltåg och en interaktiv webbsida på 

nätverket Facebook samt utskick av material till de vårdinstanser som utför vaccinationerna. SLL 

hänvisar också i sina annonser och sitt material till sin webbsida Vårdguiden.se.  

 

Jag har valt att begränsa min retoriska analys till annonsen för kampanjen. Annonsen är utformad 

med samma textformulering oavsett om den är publicerad i dagspress eller kommer i form av en 

affisch på tunnelbana, buss eller pendeltåg. Det finns också varianter av annonsen där man endast 

ser symbolen eller loggan för kampanjen. Texten i annonskampanjen är också samma text som 

syns på det material som vårdinstanserna har. Annonsen finns bifogad som bilaga 4 i uppsatsen. I 
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fokusgruppsintervjuerna har annonsmaterialet samt webbplatserna på nätet fungerat som 

stimulusmaterial. 

 

7.3 Metod: Retorisk analys 

I en retorisk analys utgår man ifrån att det i texten finns en strävan att få mottagaren att handla på ett visst sätt 

(Hellspong 2001:99)och eftersom jag i denna uppsats vill undersöka vilka argument man använder sig av anser 

jag att en retorisk analys lämpar sig väl. Nedan kommer jag kort att presentera de redskap jag har valt att 

använda för min retoriska analys av kampanjen. Eftersom det är en text jag kommer att analysera i min uppsats 

kommer jag i fortsättningen att använda ordet text där retoriken egentligen refererar till ett tal. 

 

7.3.1 Analysredskap i den retoriska analysen 

Kontext/ retorisk situation 

Jag börjar min retoriska analys genom att sätta in texten i sitt sammanhang. Jag kommer att 

analysera avsändare, mottagare, syfte och kontext för att utröna vilken typ av retorik det handlar om. 

Inom retoriken delar man in texter i tre olika genrer. Forensisk retorik; där texten är till för att 

anklaga eller försvara något, deliberativ retorik; syftet med texten är att argumentera för eller emot 

något, epideiktisk retorik; en text för att hylla eller att kritisera något.  

 

Struktur/disposition 

Jag kommer att analysera annonsens struktur för att se hur den verkar övertygande. Hur de olika 

delarna förhåller sig till varandra, och hur man valt att utforma texten kan, påverkar publikens 

uppfattning. Retoriken delar in en text i fem olika delar. Exordium, textens inledning, den ska 

fånga publiken och göra den välvilligt inställd till texten. Narratio, sätter texten i ett sammanhang 

eller förklarar bakgrunden, argumentation och propositio, textens tes eller huvudtanke, här kan man 

också bemöta sin tes med ett mottargument för att förstärka sin argumentation, conclusio, 

sammanfattning och avrundning. Enligt den klassiska retoriken ska texten avslutas med en 

repetition av det viktigaste argumentet, recapitulatio (Karlberg,Mral 1998:29). Genom att 

undersöka detta kan jag se på hur texten påverkar målgruppen. 

 

Appellformer och argumentation 

En text som är avsedd att övertyga om något innehåller alltid en eller flera teser (Karlberg, Mral 

1998:36). En tes är ett påstående som texten framför. Tesen stöds av argument för att uppfattas 

som giltig. Att argumentera är att lägga fram två påståenden, där det ena fungerar som stöd för 
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det andra (Karlberg, Mral 1998:223). I min analys ska jag titta på vilka påståenden som 

argumentation bygger på, både explicit och implicit. Jag ska också analysera huruvida dessa 

påståenden grundar sig i någon vedertagen s.k. ”allmän sanning” som målgruppen eller 

mottagarna av kampanjen inte skulle hålla med om, om den skulle uttryckas explitit. 

 

Inom retoriken arbetar man med tre olika appellformer för att övertyga med sin text: logos, etos 

och pathos. I analysen ska jag titta på vilka grepp texten använder för lyckas med detta. Logos är 

argument som spelar på läsarens förnuft och rationella resonemang. Logos övertygar med hjälp 

av fakta. Etos-argument spelar på trovärdighet och känslor för avsändarens karaktär. Pathos 

handlar också om känslor, men argumenten bygger istället på känslor som texten väcker hos 

läsaren, känslor som den känner för sig själv eller sin omgivning. 

 

7.4 Metod: Receptionsanalys med hjälp av fokusgruppsintervjuer  

I en receptionsanalys tittar man på relationen mellan det som förekommer i medierna och hur det tas emot av 

mottagarna. Man undersöker den mening som skapas i mötet mellan text och publik (Ekström, Larsson 2010). 

För att göra en receptionsanalys av kampanjen har jag använt mig av fokusgruppsintervjuer d.v.s. intervjuer i 

grupp. Poängen med att intervjua människor i grupp är att tillvägagångssättet ska generera ytterligare dimensioner 

då interaktionen i gruppen fördjupar och breddar kunskapen om ämnet.  

 

7.4.1 Datainsamling fokusgruppsintervjuer 

Jag har gjort tre fokusgruppsintervjuer uppdelade efter ålder. Målgruppen är tjejer mellan 13-18 år 

och jag har gjort tre olika nedslag i målgruppen. En grupp var tjejer i 14-års åldern, en grupp med 

tjejer i 16-års ålder och en grupp med tjejer i 18-års ålder. Detta för att bredda undersökningens 

validitet. Fokusgruppsintervjuerna har bestått av mellan tre och sex personer. Grupperna har 

alltså varit homogena i fråga om kön och ålder. Deltagarna i grupperna har bestått av 

klasskamrater eller redan existerande kompisgrupper. Detta urval är medvetet då beslutet att 

vaccinera sig diskuteras och slutligen tas i denna typ av grupp. Avsikten var också att 

diskussionen skulle bli mer avslappnad och att den unga målgruppen skulle känna sig bekväm att 

svara på frågor. Rekrytering av deltagare gjordes med hjälp av uppsnappning på en gymnasieskola 

samt via en bekant som arbetar på en grundskola. I den yngre delen av målgruppen valde läraren 

ut några elever som hen ansåg passande. Samtliga intervjuer har ägt rum på avskilda platser på 

deltagarnas skolor och alla deltagarna har informerats om att de kommer att vara anonyma och i 

undersökningen. Till de yngre deltagarna skickades information om studien samt mina 
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kontaktuppgifter ut till föräldrarna via e-post. Övriga har informerats i samband med rekrytering 

samt vid intervjutillfället. Deltagarna har i förväg informerats om vad vi skulle prata om. 

 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuguide och ställt frågor men har även släppt 

samtalet fritt mellan deltagarna. Frågornas ordning har varierat beroende på hur samtalet har 

förflutit. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Intervjuerna har behandlat kampanjen, tankar kring 

vaccinationen, tankar kring livmoderhalscancer, tankar kring att vaccinationen nu erbjuds gratis, 

logotyperna för landstinget i kampanjen och Vårdguiden.se på nätet, logotypen för Facebook i 

kampanjen och webbplatsen samt målgruppens kännedom och associationer kring HPV och dess 

orsakade sjukdomar. Jag har använt stimulusmaterial i form av bilder och texter från kampanjen 

samt visat webbsidor på en dator och en Ipad. 

 

7.4.2 Bearbetning och tolkning fokusgruppsintervjuer 

Materialet från intervjuerna har jag transkriberat och sedan har jag analyserat och tolkat det 

transkriberade materialet. Jag har valt att göra en grövre transkribering där jag främst fokuserar på 

vad som sägs. I mina transkriberingar har jag hittat på fingerade namn till respondenterna så att 

de ska förbli anonyma i uppsatsen. Jag har dock inkluderat längre pauser och skratt eftersom det 

kan indikera att deltagarna är osäkra eller tycker att något är känsligt att tala om (Wibeck 

2010:93). För att göra min analys av mitt material har jag konstruerat ett analysschema bestående 

av de tre kategorierna: ämnet, handling, kanalval. Jag finner de relevanta för min studie och mina 

frågeställningar. Kategorierna har jag konstruerat dels efter min intervjuguide men också utifrån 

min genomläsning av materialet och mina upplevelser under fokusgruppsintervjuerna. Trost 

menar att nyfikenhet, kreativitet och fantasi bör vara ledord när man analyserar och tolkar data 

som man samlat in med kvalitativa metoder (Trost 2010:147-148). 

För att genomföra analysen har jag gått igenom mitt transkriberade material och kopplat 

intervjusvaren i fokusgruppssamtalen till mina kategorier. I min analys har jag sedan sökt efter 

mönster och avvikelser i intervjuerna kring respektive tema. Jag har även jämfört de olika 

fokusgrupperna för att se om det finns någon skillnad i åsikter mellan de olika åldersgrupperna.  
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7.4.3 Analysredskap i receptionsanalysen 

Nedan kommer jag att presentera mina analyskategorier för receptionsanalysen. I bilaga 2 finns även 

analysschemat bifogat. 

Ämnet 

Här analysera jag vad målguppen säger om livmoderhalscancer och andra sjukdomar som är 

kopplade eller som målguppen kopplar till kampanjen. Vad uppfattar de om risker? Finns det 

skillnadet mellan de olika grupperna? 

 

Handling 

Under denna kategori analyserar jag vad som påverkar målgruppens handlande. Hur påverkas de 

av argumentet att vaccinationen är gratis. Vilka uppfattningar om biverkningar uttrycks? Uttrycks 

andra farhågor för att handla i linje med kampanjens argument? 

 

Kanalval 

I denna kategori sorterar jag in vad målgruppen säger om de digitala kanaler som kampanjen valt 

att kommunicera via. 

 

7.5 Reflektion kring metod och material 

Fokusgruppsdiskussionerna fungerade bra och samtalen flöt på. I samtliga intervjuer var jag äldre 

än de jag intervjuade och jag uppfattade att respondenterna utgick ifrån att jag var någon form av 

expert eller visste mer än vad de gjorde. Det kan ha påverkat samtalet och mina resultat. Jag 

upplevde att de ville visa hänsyn mot mig och att de sa både positiva och negativa saker om 

kampanjens utformning eftersom de trodde att jag, trots att jag påpekade detta vid flera tillfällen, 

ändå var ansvarig på något sätt. I ett samtal fanns en tjej som var aktiv i elevkåren och trots att jag 

försökte få med alla andra i samtalet var det helt klart hon som dominerade i diskussionen. 

I min studie kan jag ha påverkat målgruppen i deras åsikt och handlande kring vaccineringen. 

Dels det faktum att jag med hjälp av mina intervjuer påminner deltagarna om kampanjen och 

ämnet, och dels att de ventilerar frågan i intervjuerna. Min studie är således inte helt neutral i 

förhållande till sin omvärld. Mina egna åsikter och mina uppfattningar kommer också att påverka 

tolkningen av resultatet. Ingen kan vara helt objektiv. I min första intervju kommenterade 

deltagarna en företeelse på ett sätt som jag inte förväntade mig och det kom att påverka hur jag 

ställde frågan till följande grupper. 

 



   

22 
 

8. Analys 

 

I detta avsnitt analyserar jag mitt material utifrån de verktyg och teman som jag har presenterat i mitt metodkapitel.  

8. 1 Retorisk analys  

Kontext/ retorisk situation 

Textens avsändare är Stockholms läns landsting (SLL). Man kan också tolka Facebook samt 

Vårdguiden som avsändare. Bakom skapandet av texten står förmodligen en reklambyrå som 

designat texten och kampanjen på uppdrag av SLL. Sannolikt har man använt sig av Facebooks 

logotyp för att målgruppen är ung och för att man antar att Facebook tilltalar dem mer än 

logotypen för Vårdguiden och SLL. Å andra sidan kan man också anta att logotypen för SLL och 

Vårdguiden används för att signalerar seriositet, allvar och auktoritet. Mottagaren av texten är 

främst flickor mellan 13-19 år men man kan också tänka sig att texten riktar sig till deras föräldrar 

samt vuxna som kommer i kontakt med målgruppen. Syftet med texten är att informera och 

övertyga om att målguppen ska vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Det är alltså fråga om 

deliberativ retorik. Texten har utformats efter förutsättningen att snabbt fånga läsarens intresse i en 

tidning innan läsaren hinner bläddrar vidare eller gå av bussen, tunnelbanan eller pendeltåget. 

Annonsen är också utformad efter de format som gäller för annonser i lokaltrafiken samt 

annonsformat i dagspress. Kampanjen lanseras drygt två år efter att Sveriges befolkning 

massvaccinerat mot Svininfluensa 2009. En debatt om huruvida bieffekter av vaccinationer är 

farliga finns i samhället. Man kan anta att det kan ha påverkat utformningen av annonsen. 

 

Struktur/disposition 

Texten försöker fånga läsaren och göra den välvilligt inställd till annonsen med hjälp av 

inledningen ”Gratis vaccination mot livmoderhalscancer!”, som då blir textens exordium. Texten 

går sedan vidare med att förklara sammanhanget och bakgrunden, narratio: ”Från 1 februari kan 

tjejer födda 1993-1998 vaccinera sig mot virus som orsakar livmoderhalscancer (humant 

papillomvirus, HPV)”. Sedan följer textens tes eller huvudtanke, argumentation och propositio: 

Tidigare har vaccinationen kostat. Nu är den helt gratis!”.  I denna mening förstärks 

argumentationen för att man ska gå och vaccinera sig. Efter det återgår texten till att förklara 

ytterligare bakgrund och sammanhang för att sedan komma till ännu ett argument/conclusio: ”. 

Det finns alltså ingen anledning att vänta.” Sedan avslutas texten med en sammanfattning och 

avrundning. Under texten ligger logotypen för Vårdguiden.se/Stockholms läns landsting vilket 

kan ses som en repetition/recapitulatio av argumentet att läsaren ska kontakta Vårdguiden.se. 
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I min analys kan man se att texten följer den retoriska strukturen ganska väl och på så sätt kan 

texten fungera övertygande på målguppen. Här kan man också se att man använder argumentet 

gratis både för att målgruppen ska bli välvilligt inställd till annonstexten och som textens 

huvudtes.  

Appellformer och argumentation 

Det första argumentet som texten för fram är påståendet att vaccinet är gratis. Tesen stöds av 

argumentet: ”Tidigare har vaccinationen kostat”. Argumentet bygger på överenskommelsen att 

om något är gratis är det något som man erbjuds utnyttja. Implicit är en möjlig tolkning att om 

det är gratis innebär det ingen kostnad för mig personligen, det kommer inte göra någon skillnad i 

min ekonomi om jag väljer att vaccinera mig eller inte. Alltså kan jag lika väl gå och vaccinera 

mig. Man kan också tänka sig att eftersom att det tidigare har kostat, tjänar jag nu in den kostnad 

det skulle ha kostat att vaccinera sig. En annan variant på tolkning är att avsändaren tycker 

vaccinet är så nödvändigt att de är villiga att betala för mig och slutsatsen blir att det måste vara 

väldigt viktigt att vaccinera sig. Man skulle också kunna tolka det som att argumentationen bygger 

på känslan att man är tvungen att vaccinera sig därför att samhället betalar och i och med detta 

kräver att vi ska vaccinera oss. 

Argumentationen kring pengar och ekonomi bygger på logos och argumentationen kring tvånget 

spelar på mottagarens känslor, pathos. 

Ytterligare tes som finns i texten är: virus som orsakar livmoderhalscancer. Tesen bygger implicit 

på påståendet att om man drabbas av HPV-virus så drabbas man av livmoderhalscancer. 

Argumentationen bygger på ethos och anspelar på oroskänslor för att drabbas av cancer, samtidigt 

som det anspelar på trovärdigheten hos avsändaren. Det är sannolikt att mottagaren uppfattar 

Stockholms läns landsting som en slags auktoritet på området. 

 

8.2 Sammanfattning retorisk analys 

Min retoriska analys visar att syftet med texten är till för att argumentera för sin sak, deliberativ 

retorik. För att lyckas med detta är texten uppbyggd enligt den klassiska retorikens struktur och jag 

kan se i analysen att gratis är textens huvudargument. Uppbygganden enligt den klassiska 

retorikens struktur gör också att texten fungerar övertygande. Texten använder sig av både ethos, 

logos och pathos i sin argumentation vilket stärker texten ytterligare. Texten bygger implicit på 

allmänna sanningar om gratis och hur det bör uppfattas samt implicita hot om risken att drabbas 
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av livmoderhalscancer. Sammantaget påverkar det målgruppen åt den riktning som texten önskar. 

Man använder sig också av sin auktoritet för att stärka textens argument. 

 

8.2 Receptionsanalys 

Nedan följer min receptionsanalys av fokusgruppsintervjuerna. I texten har jag använt mig av ett antal citat för att 

göra min analys lite mer levande. 

 

Ämnet 

Jag tolkar det som om respondenternas kännedom om livmoderhalscancer är ganska liten. Det är 

istället ordet cancer i kampanjen som bidrar till att målgruppen uppfattar livmoderhalscancer som 

något hotfullt och är något som de borde agera för att skydda sig mot.  

Att cancer finns i alla former, och alla åldrar, bidrar till att öka hotet och det gör att målgruppen 

upplever hotet som något som berör dem. Då livmoderhalscancer är en cancerform som endast 

drabbar kvinnor leder det till att målgruppen gör en koppling till cancersjukdomar som bara 

drabbar kvinnor. De är främst till bröstcancer, som är den vanligaste cancerformen för kvinnor 

idag, som målgruppen associerar till. Man kan då anta att risken för att drabbas av 

livmoderhalscancer upplevs av målgruppen som mycket större än den egentligen är då de kopplar 

ihop dessa två sjukdomar och samt upplever cancer i allmänhet som hotfullt. Att drabbas av 

livmoderhalscancer blir då en större risk för än dem än vad det egentligen är. 

Livmoderhalscancer har ett fåtal hört talas om innan I love me-kampanjen lanserades. Det är 

antagligen i samband med att vaccinet blivit tillgängligt och godkänt i Sverige. Några av 

respondenterna pratar om en reklamfilm som förmodligen kommer från läkemedelsföretaget som 

marknadsför vaccinet, andra känner till någon vän eller bekant som har vaccinerat sig mot 

livmoderhalscancer. För de som inte har hört talas om livmoderhalscancer innan har I love me-

kampanjen med största sannorlikhet uppmärksammat dem på sjukdomen samt risken att drabbas. 

Bland de yngsta respondenterna finns en osäkerhet och okunskap om livmoderhalsen. Att 

organet livmoder sitter inuti kroppen gör att det upplevs som något abstrakt och svårgreppbart. 

Jag tolkar det som att okunskapen kan leda till ett ökat hot att drabbas. 

Risken att drabbas av livmoderhalscancer verkar dock inte som något som den yngsta delen av 

målgruppen tycker känns påtaglig för dem just nu. Cancer drabbas man av när man är ”äldre, 
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vuxen och känns inte aktuellt just nu”.1 Bland de äldre respondenterna finns personliga erfarenheter 

av cancer i den närmsta bekantskapskretsen vilket gör hotet och rädslan för just cancer mer 

påtagligt, dock är det främst kopplat till cancer i allmänhet och inte just livmoderhalscancer.  

Bland de äldre tjejerna finns också tankar på vad det skulle innebära att bli sjuk i just livmodern 

och de uttrycker funderingar och rädslor för att inte kunna få barn i framtiden. Jag tolkar det 

också som att det ligger något sorligt över detta och man blir lite vemodig när man pratar om att 

man inte skulle kunna få barn i framtiden. 

Målgruppens kännedom om könssjukdomen kondylom, som vaccinet också skyddar mot, är 

varierande beroende på ålder. I den yngre delen av målgruppen verkar de obekanta med 

sjukdomen. I samtalet associerar de till kondomer och sex, vilket jag tolkar som att de vet att det 

är fråga om en könssjukdom. Möjligen fnissas och skrattas det en aning mer under denna punkt 

av samtalet.  Jag anser att reaktionerna visar på att det är ett ämne som kan vara genant att 

diskutera i gruppen. Deras kunskaper är begränsade och då är det säkrare att låtsas att man inte 

vet någonting om det alls.  I den äldre delen av målgruppen har man hört talas om kondylom och 

vet att det är en könssjukdom. Någon i den äldre delen av målgruppen vet också att HPV-

vaccineringen kan skydda mot sjukdomen, men jag tolkar det som att den större delen av 

målgruppen är ovetande om detta.   

Ingen verkar uppleva kondylom som något större hot eller något som oroar dem. Man resonerar 

som så att kondylom är något som ”går bort” 2och inte lämnar några allvarliga men. Jag tolkar det 

som om att man inte är speciellt rädd att drabbas av kondylom och om man skulle drabbas är det 

inte så farligt som om man skulle drabbas av livmoderhalscancer.  

 

Handling 

Att man använder ordet gratis gör att målgruppen blir positivt inställda till kampanjen och därmed 

positiva till att gå och vaccinera sig. De upplever att de blir erbjudna något, att de får något och 

det upplevs som något positivt. De som står bakom budskapet är väldigt snälla och generösa mot 

respondenterna.  

I intervjuerna framkommer att den äldre delen av målgruppen har haft funderingar kring 

vaccinationen redan då man fick bekosta vaccinationen själv. Jag tolkar det som att den delen av 

målgruppen upplever argumentet som än mer positivt. De är också medvetna om kostnaden för 

                                                      
1 Tjej 13år, Fokusgruppsintervju 1 
2 Maria 17år, Fokusgrupp 3 
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vaccinationen och då blir ordet gratis av ytterligare värde för dem. Sannolikt har argumentet gratis 

gjort att de gått till handling eller kommer att göra det. 

Den äldre delen av målgruppen är också positiv till att vaccineringen även skyddar dem mot 

kondylom.  

Jag tolkar det som om det finns en möjlighet att de hade uppfattat vaccineringen som ännu mer 

fördelaktig om kampanjen även hade fokuserat på att argumentera för det. ”Two in one!”3 som en 

av respondenterna uttrycker det, jag tolkar det som att hon syftar på att man får två fördelaktiga 

saker till priset av en sak när man väljer att vaccinera sig. Samtidigt verkar det inte som om det 

faktumet är avgörande för beslutet att vaccinera sig, utan snarare en bonus.   

Att det är gratis signalerar också för målgruppen att det är viktigt att ta vaccinationen. Sannolikt 

är också då att målgruppen kopplar ihop hotet att drabbas av sjukdomen med att vaccinationen 

är gratis och då upplevs hotet av sjukdomen som större.  

I samtalet kring vaccinationer börjar de yngre respondenterna prata om vaccinering inför 

utlandsresor och vaccinering mot fästingar. Det kopplas ihop med sommaren, ledighet och att 

bada. Jag tolkar det som om den yngre målgruppen associerar vaccinationer i allmänhet med 

något positivt och något som är bra för dem. De äldre respondenterna associerar istället 

vaccinationer i allmänhet till Svininfluensan och debatt om biverkningar av vaccin. I samtliga 

gruppintervjuer jag gjort finns det någon deltagare som uttrycker tvekan inför att vaccinera sig på 

grund av biverkningar som vaccinationer kan ge. De som är skeptiska refererar till de 

biverkningar som framkommit sedan den svenska befolkningen massvaccinerades 2009 mot 

Svininfluensan. Det är möjligt att intervjusituationen påverkar hur respondenterna uttrycker sig.  

En respondent säger till exempel att hon är skeptisk, men lägger sedan till att vaccineringen mot 

livmoderhalscancer är bra. Det kan bero på att hon antar att moderatorn är representant för 

kampanjen/vaccinet. I grupperna tolkar jag också att de flesta överlag är positiva till 

vaccinationerna och de som är tveksamma är lite mer återhållsamma med sina åsikter. Ett 

exempel är följande citat: 

- Alltså jag är lite så här skeptisk till vaccination överhuvudtaget… just det här med Svininfluensan… 

men jag tycket att den här är bra… man får bra information och så där… 4 

Andra argument som förs fram för att motivera att HPV-vaccinet är säkert, är att det har funnits 

tillgängligt en längre tid än Svininfluensavaccinet hade gjort innan man började utföra 

                                                      
3 Saga 17år, Fokusgrupp 3 
4 Malin 17år, Fokusgrupp 3 
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massvaccinationer. Man bör därför haft möjlighet att hinna upptäcka flera allvarliga biverkningar, 

om det finns sådana, än man hade tid att göra med Svininfluensavaccinet. 

Intressant att notera är att i samtalet kring biverkningar tänker även de yngre tjejerna på följder 

som kommer direkt efter sprutan har tagits.  En respondent som har tagit vaccinet säger till 

exempel att hon tränade direkt efteråt och inget hände, hon drar då slutsatsen att det inte kan 

vara skadligt att vaccinera sig. 

I främst den yngsta gruppen, men även bland de äldre tjejerna, finns även tanken på smärta när 

man tar sprutan som en obehaglig biverkning av vaccinationen och något som man reflekterar 

över inför sitt beslut. Samtalet återkommer vid flertalet tillfällen kring att sprutor är något 

obehagligt och att smärtan av sprutan är något som skulle kunna göra respondenterna tveksamma 

att ta vaccinet. En tjej uttrycker en önskan om att bedöva sig med en kräm innan man tar sprutan 

eller att ta vaccinet på något annat sätt än med en spruta. I respondentens utläggning i ämnet kan 

man ana att det är någonting hon har funderat ganska mycket på. Samtidigt som man är oroad 

över smärtan är man medveten om att det är något man måste stå ut med. Jag tolkar det som att 

man ändå är villig att utsätta sig för smärtan trots tveksamheter. En respondent säger till exempel: 

– Jag skulle bara tveka för att det är sprutor. Jag är rädd för sprutor, men resultatet efteråt är ju så bra. Så jag 

skulle göra det ändå.5 

Det finns också en möjlighet att målgruppen kopplar vaccineringen till besök hos gynekolog. En 

respondent har till exempel också varit mycket tveksam till att ta sprutan eftersom hon trodde att 

sprutan skulle tas i livmodern, d.v.s. att hon skulle behöva besöka en gynekologisk mottagning. 

Det är sannolikt något som upplevs som skrämmande och obehagligt för en 13-årig tjej, och 

något som man förmodigen försöker undvika. 

 

Kanalval 

Samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuerna känner till webbplatsen Facebook och känner igen 

logotypen för sajten i kampajen. Majoriteten har också ett konto på sajten. De äldre deltagarna är 

inne på sajten flera gånger varje dag medan de yngre inte använder den i lika stor utsträckning.  

Ingen i den yngre delen av målgruppen har sett I love me sajten på Facebook tidigare när 

moderator visar den på en dator under intervjun. Inte heller i de andra intervjugrupperna har man 

besökt kampanjens Facebooksida. I samtalet kring Facebook uttrycker deltagarna istället att man 

                                                      
5 Cissi 16år, Fokusgrupp 2 
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är trött på att allt och alla, hela tiden, ska synas eller vara med på Facebook. Man kan anta att det 

är därför som man inte är intresserad av att undersöka kampanjens profil närmare. Jag tolkar det 

som om man vill vara ifred från företag och organisationer och hellre vill använda sajten för att 

ha en relation med sina vänner. 

En tjej i den äldre gruppen anser att närvaron på Facebook gör att seriositeten i kampanjen går 

förlorad i och med att man valt att lägga in deras logotyp i kampanjen: ”Hela alltet är borta, det 

känns som om, det är inte seriöst, intrycket liksom” 6.   

På frågan om de skulle kunna tänka sig att ”gilla” I love me-kampanjen på Facebook är samtliga 

deltagare tveksamma. De menar att en vaccination och en allvarlig sjukdom skulle de hellre prata 

om när de träffas på riktig. Dock menar en respondent att hon skulle vilja ”gilla” sidan för att visa 

att hon” stöttar det de gör”7, för att hon anser att vaccinationen är en sådan bra sak. En annan 

respondent menar att det inte finns någon vits med att få nyhetsuppdateringar på sin 

Facebooksida om ett vaccin. Om man har valt att ta vaccinet så behöver man ingen mer 

information om det.  Det finns således inget behov hos målgruppen att skapa en relation till 

vaccinationen och kampanjen. Respondenterna uppfattar kampanjens närvaro på Facebook som 

någonting tramsigt och ganska onödigt. Jag tolkar det som de uppfattar att det är något som 

vuxna försöker göra för att nå till unga, men istället för att nå ut till en ung målgrupp blir effekten 

det motsatta. De unga vill vara ifred från de vuxna. 

När det gäller webbplatsen Vårdguiden.se ökar kännedomen med ålder. De yngsta deltagarna i 

samtalen är inte bekanta med Vårdguiden.se utan säger att de skulle söka på Google, om de ville 

ha information om sjukdomar och liknande. De äldre respondenterna är väl förtrogna med 

Vårdguiden.se och menar att sidan är mer seriös än Facebook. När det gäller en sak som 

vaccinationer och sjukdomar skulle de hellre söka efter mer information på Vårdguiden.se. Att 

målgruppen föredrar Vårdguiden.se kan bero på att de är medvetna om att sjukvården står 

bakom sajten. Det känner igen logotypen och namnet från när de har besökt vården. Facebook 

kopplas inte till en auktoritet, och därför upplevs den inte heller så. 

 

8.2.4 Sammanfattning receptionsanalys 

Min receptionsanalys visar att kampanjen har uppmärksammat målgruppen på risken att drabbas 

av livmoderhalscancer. De uppfattar det som ett hot och något de måste skydda sig emot. Ju 

äldre målgruppen blir desto större anser de att risken är. Hotet upplevs som större än vad det 

                                                      
6 Saga 17år, Fokusgrupp 3 
7 Ulrika 16år, Fokusgrupp 4 
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egentligen är och upplevs som mer påtagligt ju äldre målgruppen blir. Att drabbas av sjukdomen 

kondylom uppfattas inte som något större hot eller något som oroar. Målgruppen är inte heller i 

så stor utsträckning bekant med att vaccinationen är kopplad till denna sjukdom. 

Argumentet gratis är något positivt och framför allt är det bland de äldre tjejerna som argumentet 

har gjort att de har gått från ord till handling. Gratis signalerar att det är viktigt att ta 

vaccinationen och stärker även uppfattningen att man kan drabbas av livmoderhalscancer. 

Även tankar kring smärta av sprutor och biverkningar är faktorer som påverkar målgruppens 

beslut att vaccinera sig.  I den yngre målgruppen framkom även funderingar kring om 

vaccineringen skulle innebära ett besök hos gynekolog vilket kan påverka beslutet. 

Målgruppen är inte intresserad av att kommunicera med avsändaren av kampanjen via Facebook 

och uppfattar snarare kampanjens närvaro där som onödig. Det finns inget intresse av 

målgruppen att kommunicera med kampanjen eller om vaccinationen. Målgruppen söker istället 

information från en betrodd sida, så som Vårdguiden.se, eller väljer att gör en sökning på Google. 

 

9. Slutsats  

I detta avsnitt kommer jag att summera vad jag har kommit fram till och koppla det till mina tidigare 

presenterade teorier och tidigare forskning. 

 

I min uppsats har jag undersökt hur en hälsoinformationskampanj argumenterar för att förmå 

mottagarna av kampanjen att gå och vaccinera sig. Jag har också undersökt hur den specifika 

målgruppen tar emot det innehåll som kampanjen förmedlar. Det som är speciellt med 

kampanjen är att målgruppen är mycket yngre än vad den brukar vara i hälsosammanhang. Det är 

sällan som tonåringar behöver ta ställning till och värdera risken att drabbas av en allvarlig 

sjukdom. Det som är speciellet är också att det inte handlar om att man ska undvika vissa 

beteenden, eller att ändra attityder, vilket brukar vara vanligt i hälsokampanjsammanhang. I stället 

ska kampanjen förmå målgruppen att utföra en handling: att besöka vården och vaccinera sig.  I 

min studie var det också intressant att undersöka kampanjens närvaro på internet. 

 

Ett av kampanjens argument för att förmå målgruppen att vaccinera sig är att vaccinationen är 

gratis. Det är ett argument som spelar på mottagarens förnuft och rationella resonemang. Om 

man kopplar tillbaka till de teorier som jag presenterat i mitt teoriavsnitt skulle man kunna säga 

att gratis-argumentet är ett beslut som kräver låg beslutsinvolvering, d.v.s. skillnaden mellan att 
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inte göra och att göra är försumbar. Ett beslut med låg beslutsinvolvering kostar mindre mental 

energi att engagera sig i och det känns inte hotfullt att ta fel beslut. Det gör att det blir enklare för 

målgruppen att fatta beslutet och gå och vaccinera sig. Gratis kan också vara ett sätt att beskriva 

handlingen och vara ett s.k. HUR-argument som leder till handling hos målgruppen. Att använda 

sig av argumentet gratis i annonsens inledning skulle även kunna vara ett exempel på den 

klassiska AIDA-stegen. Man använder gratis för att skapa uppmärksamhet för kampanjen, vilket i 

slutändan kan leda till att målgruppen agerar. Gratis kan också fungera som en intresseskapande 

strategi och göra att kampanjen börjar diskuteras i målgruppen. Därmed har kampanjen och dess 

kommunikationsinnehåll hamnat i den personliga samtalsagendan, vilket är målet för många 

hälsorelaterade frågor (Jarlbro 2010:28), och en förutsättning för att ett beslut ska tas. I det 

personliga samtalet mellan människor diskuteras och formas åsikter om den egna hälsan.  

 

Min undersökning visar att målgruppen uppfattar gratis-argumentet på två sätt. Det uppfattas för 

det första som något positivt, man blir erbjuden något och den som erbjuder vill inte ha betalt. 

Man får något, vilket är lockande för målgruppen. Det är främst i den äldre delen av målgruppen, 

där man redan har övervägt att betala för vaccinationen, som gratis-argumentet verkligen biter 

och är effektivt. Men det uppfattas också som något som bidrar till att öka oron för att drabbas 

av sjukdomen. Argumentet gratis gör också att målgruppen upplever att vaccinationen är viktig 

att ta eftersom att samhället har beslutat att bekosta den för dem. Man kan också koppla det till 

teorier om hur man genom volym skapar intresse för en kampanj. Samma tanke ”det måste vara 

viktigt eftersom sändaren har satsat så stora resurser” gäller även för resurser man har satsat för 

att vaccinet är gratis. 

 

Kampanjen använder sig av risken, eller hotet, att drabbas av sjukdomen livmoderhalscancer för 

att förmå målgruppen att gå och vaccinera sig. Med tanke på hur få personer som insjuknar och 

dör i livmoderhalscancer är den objektiva risken för att målgruppen att någon gång i livet komma 

att insjukna i livmoderhalscancer väldigt liten. Vad som däremot målgruppen löper större risk att 

drabbas av är könssjukdomen kondylom. Det argumentet använder man inte alls i 

annonskampanjen, trots att både risken och sannorlikheten att någon i målgruppen skulle drabbas 

är mycket högre. I de tidigare nämnda studierna om HPV-vaccinet och kampanjer har man 

påvisat att argumentet om livmoderhalscancer gjorde målgruppen mer tilltalad av tanken på att 

vaccinera sig än om kampanjen informerade om sexuellt överförbara sjukdomar. Det är kopplat 

till hur människor bedömer presumtiva risker. Man är helt enkelt mer oroad att drabbas av 

livmoderhalscancer än kondylom och då får kampanjen mer effekt när man informerar om risken 
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för livmoderhalscancer i stället för kondylom. Teorierna säger också att vissa risker har vi lärt oss 

att leva med och därmed uppfatta vi inte dem så riskfyllda längre. Cancer skulle kunna vara en 

sådan risk eftersom att sjukdomen är så utbredd och så pass vanlig, men målgruppen uttrycker 

ändå att det önskar skydda sig mot livmoderhalscancer nu när möjligheten finns. 

 

Att man kan skydda sig från livmoderhalscancer med hjälp av vaccinet är ett argument som svara 

på frågan: Varför? Det är ett exempel på vad Palm kallar för VARFÖR-argumentation och 

påverkar målgruppens attityder och åsikter i frågan. Palm menar att ju flera VARFÖR-argument 

man för in i en argumentation, desto svårare blir det för målgruppen att ta beslutet att vaccinera 

sig. Att målgruppen måste ta ställning till ett VARFÖR kan leda till att effekten av kampanjen blir 

mindre. Målgruppen behöver fundera kring för och nackdelar med en vaccination och det blir 

inte lika lätt för målgruppen att besluta sig. 

 

Respondenterna i mina intervjuer känner en risk att drabbas av cancer och därmed också 

livmoderhalscancer. I min studie pratade jag även med målgruppen om sjukdomen kondylom och 

respondenterna reagerade inte lika allvarligt på den sjukdomen. Det är med andra ord effektivt att 

använda sig av livmoderhalscancer i kampanjen. Samtidigt bör man ha i åtanke att en kampanj i 

sig kan påverka målgruppens uppfattning om en risk. Om I love me-kampanjen också valt att 

informera om sjukdomen kondylom hade kanske respondenterna i mina intervjuer också uttryckt 

en oro för att även drabbas av det. Enligt agenda-setting-teorin kan en kampanj bidra till att en risk 

blir uppmärksammad och det leder till att man upplever en större risk än om kampanjen inte 

hade funnits alls, vilket också mina resultat visar.  

 

I min undersökning kan man se att det som gör målgruppen tveksam till vaccinationen, vilket 

skulle kunna ses som svar på Palms VARFÖR-argument, är om det finns biverkningar av 

vaccineringen samt tankar kring om det kommer att vara smärtsamt att ta själva sprutan. Trots 

detta verkar det inte som om varken biverkningar eller spruträdsla är orsaker som kommer få 

målgruppen att avstå från att vaccinet. Majoriteten säger sig planera att ta vaccinet. 

 

Samtidigt som målgruppen säger sig känna en risk att drabbas av livmoderhalscancer så slår det 

också ifrån sig risken och menar att det är något som i så fall kommer att hända i framtiden. För 

att lyckas intressera målgruppen för ett budskap menar Sepstrup att det måste finnas ett behov 

och det måste vara relevant. Enligt hans teori skulle målgruppen kunna vara mer mottaglig för ett 

meddelande som de känner ett behov av. Ett sätt för att få målgruppen intresserad skulle då 
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kunna vara att fokusera kommunikationen på rädslan de uttrycker för att ta en spruta. Den unga 

målgruppen har svårt att sätta sig in i var det skulle innebära att drabbas av livmoderhalscancer, 

men däremot vet de precis vad det innebär att ta en spruta i armen. En alternativ väg att gå för 

kampanjen är att kommunicera detta vilket skulle kunna effekt i främst den yngre delen av 

målgruppen. 

 

Den retoriska analysen visar att kampanjen använder sig av sin auktoritet som expert inom 

hälsorelaterade frågor vilket bidrar till att målgruppen värderar risken att drabbas av sjukdomen 

som större. Vem man sätter sin tillit till när man bedömer en risk är avhängt hur man värderar 

risken. Ju mer tillit man känner till avsändaren desto större värderar man risken. Att Stockholms 

läns landsting står som avsändare i kampanjen och att målgruppen associerar det med sjukhus 

och kunskap inom sjukvård, påverkar förmodligen målgruppen i bedömningen av risken att 

drabbas.  Enligt mina tidigare presenterade teorier bör man även ha i beaktande att fel sorts 

avsändare kan få motsatt effekt. 

 

I min undersökning har jag inte uppfattat något som skulle kunna tolkas som att målgruppen har 

reagerat och gjort tvärtemot vad kampanjen uppmanar. Däremot har jag i samtalen kring 

kampanjens sida på nätverket Facebook och samtalen om att Facebooks logotyp i 

kampanjannonsen kunnat ana att målgruppen uppfattar närvaron där som oseriöst och tramsigt. 

Om man vill att målgruppen ska agera i en fråga är det av största vikt att den känner förtroende 

för avsändaren. Jag anser att det finns en risk för att kopplingen till Facebook gör att kampanjen 

förlorar sin auktoritet som sjukvårdsexpert och att målgruppen inte längre bedömer 

vaccinationen som något viktigt att ta. I mina intervjuer visar det sig också att målgruppen inte 

har besökt, eller är intresserade av att besöka, Facebooksajten på nätet. För att lyckas med 

hälsoinformation på nätet krävs att målgruppen besöker sajten, men så verkar inte fallet vara med 

I love me-kampanjens sida på nätet. Målgruppen uppger att de är mer intresserade av att informera 

sig om vaccinet och dess relaterade sjukdomar via SLLs sajt Vårdguiden.se, eller söka information 

via en allmän sökmotor så som Google. 

 

För att sammanfatta min undersökning kan man säga att människor i allmänhet är rädda över att 

drabbas av cancer och därför är det effektivt att använda sig av en cancersjukdom i kampanjen. I 

den äldre delen av målgruppen hade det även kunnat ha haft effekt att använda sig av argument 

att vaccinet även skyddar mottagaren mot sjukdomen kondylom. I den yngre målgruppen hade 

det kunna vara effektivt med argument som avdramatiserade smärtan i sprutsticket, eller på något 
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sätt kommunicera med målgruppen med hjälp av målgruppens intressen. Vidare hade kampanjen 

kunnat utelämna att närvara på, och använda sig av, Facebook i kampanjen. Det är inte alltid 

lyckat att vuxenvärlden inkräktar på de ungas arena. 

 

Målet för Stockholms läns landsting är att 95 procent av målgruppen ska ha vaccinerat sig inom 

fem år. För att mäta om en kampanj har nått sitt mål och haft någon effekt måste man ha ett mål 

att mäta emot och I love me-kampajens mål ligger ganska långt fram tiden. Min undersökning säger 

inget om att målguppen faktiskt går och vaccinerar sig, bara att merparten av deltagarna är 

positiva till att vaccinera sig och de säger att de tänker göra det. Att undersöka utfallet är alltså 

något som framtida undersökningar kan titta närmare på. 

 

Min slutsats är dock att kampanjen har haft effekt på målgruppen och att det är effektfullt att 

använda sig av hot om livmoderhalscancer och att locka målgruppen med att vaccinationen är 

gratis. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Presentation: Om mig, uppsatsen, MKV, SU. 

Förutsättningar: Spela in, anonyma, gruppsamtal, alla åsikter välkomna 

 

1. Öppningsfrågor:  

Namn, ålder, Vad pluggar ni? Relation till varandra? Erfarenheter av intervjuer? 

 

2. Om kampanjen: 

A. Kampanjbilden (symbol av hjärta/livmoder) 

Har ni sett den förut?  

Vad tycker ni att den föreställer? Vad tänker ni när ni ser den? 

B. Kampanjbilden med text (symbol + text I love me) 

Har ni sett den förut?  

Tycker ni att den föreställer något annat nu? Vad tänker ni när ni ser den nu? Ändras betydelsen på något 
sätt? 

Vad tycker ni om den? Bra eller dålig varför? 

c. Hela annonsen 

Har ni sett den förut?  

Vad är det första ni tänker när ni läser texten? 

Vad får ni för känslor kring livmoderhalscancer när ni läser texten? 

Är ni oroliga att ni ska drabbas? 

Andra funderingar? 

 

3. Gratis 

Vad tänker ni om att vaccinet är gratis? Vad betyder det för er? 

Skulle ni kunna tänka er att betala för denna vaccination? Varför/Varför inte? 

Har ni tänkt gå och vaccinera er? 

 

4. Symbolen SLL/Vårdguiden i annonsen 

Vad symboliserar detta?  
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Vad tänker nu när ni ser den symbolen i kampanjen?  

5. Symbolen FACEBOOK i annonsen 

Vad symboliserar detta?  

Vad tänker ni når ni ser den symbolen i kampanjen? 

Använder ni Facebook? 

Berätta, på vilket sätt? 

 

6. VISA FACEBOOK på dator 

Har ni sett denna sida förut?   

Vad tycker ni om denna typ av Facebooksida? Varför? 

Skulle ni ”gilla” sidan?  Varför? Varför inte? 

 

7. VISA VÅRDGUIDEN.SE på dator 

Känner ni till sidan? Använder ni den?  Hur då? 

Vilken av sidorna skulle ni föredra, varför? 

 

7. Övrigt 

 Har ni hört talas om livmoderhalscancervaccin på annat sätt? Hur? Innan eller efter kampanj? 

Vad tänker ni när ni hör ordet vaccination? Är det något bra? Dåligt? Finns det risker? 

 Är ni tveksamma till att vaccinera er?? Är era föräldrar/andra tveksamma? 

 

8. Sjukdomar 

HUMANT PAPPILOMVIRUS 

Vet ni vad det är? Är det något som ni är rädda att drabbas av? 

VÅRTVIRUS 

Vet ni vad det är? Är det något som ni är rädda att drabbas av? 

KONDYLOM 

Vet ni vad det är? Är det något som ni är rädda att drabbas av? 

LIVMODERHANSCANCER 

Vet ni vad det är? Är det något som ni är rädda att drabbas av? 
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9. Avslut 

Är det något som har uppkommit medan vi pratat som ni har funderingar kring eller vill lägga till. 

 

STORT TACK!! 

Mina kontaktuppgifter 

Upprepa inledning. 
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BILAGA 2 

 

Analysschema 

 

ÄMNET Om kampanjen, sjukdomar, 
risker att drabbas 

Ex:  
Fia: -Det är klart att det är cancer, så det 
känns ju liksom, jätteallvarligt liksom, men 
det känns ändå bra att man kan vaccinera sig 
mot det 
Saga: - Jaa, precis, det är ju viktigt att det står 
att man inte ör skyddad i mot alla, det är man 
ju inte det är väl typ 13, 12 olika 
Fia: - Det är väl 70 procent man är skyddad 
mot, stod det ju 
Saga: - Då är det väl bra att de säger  så, så 
man inte tror att man är helt fri, jag kan iofs 
tycka att man inte har hört så många fall av 
livmoderhalscancer, bröstcancer är ju mycket 
mer.. 
Fia: - Det är ju så att det är mycket fler som 
dör i det 
Saga: - Det är ju fortfarande de vanligast 
cancerformerna för kvinnor, men dör inte, 
vilket kanske inte i den här näst största 
summan om man ska se till dom olika 
cancerformerna som finn 
Frida: - Då känns det ju farlig, eller vad man 
ska säga, som bröstcancer men… 
Fia: - Jag tycker att man förstår att den är lika 
farlig när man får hem det här, för att nu är 
det gratis, det är ju precis som när man 
började vaccinera mot polio, det är ju också 
jättefarligt, man förstår att det faktiskt är 
något som….det är ju inte så att alla blir 
vaccinerade mot fästingar.. 
Alla: - Mmmm, precis 

 
 

HANDLING Gratis, Vaccinet och vaccinering, 
Biverkningar, sprutor 

Saga: - Jag tog ju det här vaccinet för 4-5år 
sedan när det kom och då visste jag ju inte så 
mycket om det men jag tänker mer att, att 
eftersom det nu är gratis förstår man väl lite 
mera att, att det antagligen är så vanligt att, 
det känns som att det är värt att vaccinera 
liksom. 
Frida: - mmm 
Fia: - Ja verkligen, att det liksom är, att det är 
viktigt liksom, det är viktigt att alla vaccinerar 
sig. Jag hade inte vaccinerat mig innan men 
jag vaccinerade mig direkt, alltså dagen efter 
att jag fick hem papper, dagen efter gick jag 
till vårdcentralen…och att det verkligen… 
Frida: - Ja, precis, dom satsar mycket pengar 
på att göra det gratis och då måste det ju 
vara… 
Malin: - mmm 

 

KANALVAL SLL, Vårdguiden, Facebook Moderator: Skulle ni dela den där sidan? 
Saga: - Nej! 
Varför? 
Fia: - För att jag tycker att det är orelevant, 
jag pratar hellre med den jag vill prata med.. 
så här (menar samtal mellan personer IRL) i 
så fall 
Saga: - Mmmm 
Fia: - Jag tycker det, jag känner så här..jag 
tycker det är märkligt bara 
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Frida: - Och sen så vet dom flesta om det, 
asså, dom det gäller 
Maria: - Jaaa, alla har ju fått hem ett brev i 
brevlådan och så.. 
Moderator: Skulle ni kunna tänka er att 
”gilla” den här sidan? 
Alla: Neej… 
Även om det är för en bra sak? Ni kan ju 
rädda liv, står det här. 
Saga: - Men alltså….såna som är typ 13 (år), 
skulle gilla den här för dom… i den åldern 
gillar man allt…man bara gilla, gilla, 
gilla…men 
Fia: - Det är så konstigt när också när det blir 
så här…knasigt.. 
Saga: - Som att alla ska veta att man gillar… 
det är så här.. det blir…..aaa….jag vet inte 
Fia: - Jag tycker den hör kampanjen, eftersom 
den är så stor.. liksom den.man har fått hem i 
brevlådan, man har..sitter uppe på 
tunnelbanan 
Saga: - Ganska svårt att missa liksom.. 
Fia: - Jag tycker inte att det… eftersom det 
känns så pass oseriöst, texten känns inte så 
här, det är ingenting som jag vill. 
Representera i så fall 

 

 



   

41 
 

BILAGA 3 

 

Hej,  

Mitt namn är Johanna Gréen och jag pluggar medie-och kommunikationsvetenskap på 

JMK/Stockholms Universitet. Jag håller just nu på att skriva en c-uppsats om 

informationskampanjer och har inriktat mig mot hälsokampanjer. I min studie har jag valt att 

granska den kampanj ang. vaccination mot livmoderhalscancer som just nu syns på bussar 

och tunnelbanan i Stockholm. Kampanjens målgrupp är tjejer mellan 13-18 år och jag vill 

därför undersöka hur målgruppen mottar/tolkar budskapet. Syftet är att i slutändad utvärdera 

om kampanjen var lyckad eller inte. 

Jag kommer att prata med tjejerna i grupp och visa bilder, texter och webbsidor på 

kampanjen och fråga om deras uppfattning, åsikter och associationer. Jag kommer att fråga 

om de känner till de sjukdomar som är relaterade till vaccinet och även deras åsikter om 

Facebook. Jag kommer att spela in vårt samtal men samtliga medverkande kommer att vara 

anonyma i min uppsats. 

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johanna Gréen 

johanna.green@hotmail.se 

0702-92 44 49 

mailto:johanna.green@hotmail.se
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BILAGA 4  

UTDRAG UR TRANSKRIBERING AV FOKUSGRUPPSINTERVJUER: 

 

1. GRUPPINTERVJU YNGRE DELEN AV MÅLGRUPPEN 

Tisdag 2012-04-17 kl. 11.00 

Plats: Björkhagens skola, Johanneshov 

Medverkande: Mona, Elin, Monika, Emmelie, Anna, Astrid (fingerade namn) samtliga 13 år. 

Moderator. 

Här följer ett utdrag ur transkribering av intervjuen med den yngsta delen av målgruppen. När jag transkriberade 

denna intervju var det omöjligt att hålla isär flickornas röster, de lät så lika att jag tillslut valde att bara 

transkribera det som sades dessutom pratade ofta i munnen på varandra. 

 

Moderator: Vilka sjukdomar känner ni till och vad associerar ni dem med? 

Humant papillomvirus? 

- Va?! 

- Jag tänker på papiljotter 

- Ett papper med någon spindel på 

- Jag tänker på något virus som människor kan ha 

- Psykiskt virus typ så här..a.. humant..så hära hjärnan eller nåt.. 

- Nää, jag tänkertyp mer såhär, typ….hosta!  Vanligt virus 

- Jaa, vanligt virus… humant 

- Det är typ som om du börjar må dåligt, typ allmänt, sjuk…feber  

- Människorvirus 

- Jag tycker det låter som någon komplicerad… 

- Fast ändå känns det ju inte som att den är så komplicerad egentligen… typ det latinska 

namnet för… jag kanske inte hosta… men ja…eller jag typ hosta.. 

 

Vårtvirus? 

- Vårtor! 

- Vårtsvin 

- Jag tänker typ…vad heter det…vattkoppor!! 

- Jag tänker att det är äckligt också…vårtvirus 

- Leverfläckar 

- Vårtor… som sprider sig… snabbare än vanliga… 

- Eller blåsor som inte går att ta bort.. . sånna som man har under fötterna 
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Tystnad 

 

- Vårtvirus… 

- Det låter inte så här supertrevligt. 

- Typ vårtbitare 

- Jaa, det är så här… jag hatar vårtbitare.. uääää! 

- Vad är det? 

- Så här stora gräshoppor.. åh det är så äckligt.. jag blev biten av en sådan när jag var liten.. 

och sedan bajsade den på mig.. 

Fniss och skratt 

Kondylom? 

 

- Kondomer 

Skratt 

- Jag tänker på sex också 

- Det känns som en munsjukdom…jag vet inte varför?.. typ läppsjukdom 

 

Tystnad 

 

- Vad hette den där sjukdomen? Tuberkolos, tänker jag, så här lungsjukdom… 

 

Men ni känner inte till sjukdomen kondylom? 

- Näää 

- Jag har hört det 

- Jaa, nån gång, men jag vet inte vad det betyder… alls 

Fniss 

Livmoderhalscancer, igen? 

- Jag tänker på rosa, alltså typ rosa färger.. 

- Jaa, cancer, du vet kampanjer, rosa, den här är ju också rosa… det är ju trevligt, men det 

blir ju lite fånigt… 

- Ja, saker med tjejer är alltid rosa… 

- Jaa! 

- Varför kan det inte vara gult?  

- Eller blått? Eller grönt? 

- Fast blått känns ju lite kallt, det är så här.. 

- Vårdguiden? 

- Ja , ha ha 

 

Skratt 
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- Blått, det är så här Facebook, vårdguiden…och folktandvården…som så här, andra 

grejer.. 

- Saker som folk är rädda för? 

- Så här…kommunicera. 

- X är också blått 

- Men rosa, det känns så här… kroppen….men det känns ändå så hör fånigt att det ska 

vara… 

- Prostatacancer… den är ju inte.. 

- Nej, den är ju inte rosa, det är ju liksom bara killar som kan få prostatacancer… 

- När man är liten är det ju rosa för tjejer, och blått för killar… 

- Fast det här är ju inte till för små, egentligen.. 

- Egentligen, som… 

- När man var liten älskade ju alla tjejer blått.. 

- Alla tjejer bara.. min favoritfärg är blå.. 

Tystnad 

 

2. FOKUSGRUPPSINTERVJU  MELLAN DELEN AV MÅLGRUPPEN 

Fredag 2012-03-09 kl. 15.00 

Plats: Caféet, Kärrtorps Gymnasium, Johanneshov 

Medverkande: Anna, Ulrika, och Cissi, 16år (fingerade namn) samt moderator. 

 

Moderator: - Jag är inte alls så insatt… men jag tror att det är så att det är ett virus som 

smittar och det kan….ooorsaka cancer sen.., men själva cancern i sig.. 

A:- Jaha! Okej! Jag trodde själva livmoderhalscancer kunde smitta. 

Tystnad. 

U: - Men jag tycker att den är bra. 

Moderator: mmmm 

C: - Jag med 

Moderator: Då tänkte jag att vi skulle övergå till och prata om Facebook för här är det ju 

länkat till Facebook. Använder ni facebook? 

Alla: Ja! 

A: - Typ varje dag… 

U: -Hela tiden. 

C: - Ja, hela tiden 
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A: - För ofta. 

C: -Facebook på mobilen 

U: -Hmm..jaa 

Moderator visar Facebook sidan på sin ipad. 

C: - Ja 

A: - Det var den jag fick hem (pekar på bild av tidningen Vårdguiden som ligger postad på 

Facebooksidan).. 

Moderator: - Vad tycker ni om sådana här företagssidor på facebbok? Är det sånt…kollar 

man på sånt? 

U: - Det beror ju på om man har sett någonting som man känner att man måste kolla upp. 

 C: - Då är det klart man kollar det 

Moderator: mmmm 

U: - Men då kan man ju lika gärna gå in på deras hemsida. 

Moderator: mmmm 

A: - Men jag tror många företag och sånt vänder sig till Facebook nu, för att de vet om att 

jättemånga ungdomar är där. 

C: - Mm det är ju lätt att komma åt dom (ungdomar) på facebook liksom 

Moderator: mmmm 

C: - Det är här allt händer liksom 

U: - Det är där många kollar och så där… 

C: - Men jag förstår inte varför man ska gilla något sånt här på facebook, faktiskt?? Det är en 

vaccination mot livmoderhalscancer, mot en cancer liksom, som finns. Ja det är klart att det är 

bra det finns en facebooksida, men… det är som att dom vuxna inte vet hur dom ska nå ut till 

ungdomar. Då använder de facebook för de vet att vi sitter där hela tiden. 

U: Maaa 

A: - Men de är som de jätte  facebook ockås som..js men det är ju ändå mest umgdomar som 

använder facebook o ch kollar runt på massor av olika grejer och så finns det så här grupper typ 

så här ahh typ Coop i Björkhagen man ba men det är ju bra att det finns.. men det är ju inte så att 

man kommar upp och ba aha..enu ba…förstår du? Vissa företag borde ju inte ha facebook. 

C: - Det är ju klart att de ändå har det för att nå ut. 

Alla: Mmmm 



   

46 
 

Moderator: Men skulle ni ”gilla”  en sån här sida på Facebook? 

C: - Neej, jag tror inte det… 

U & A: - Neej… 

C: - Men om det handlar om något seriöst som vaccin, då skulle jag gå in på en annan hemsida. 

U: - Jaaa 

C: - Jag skulle ju på ett sätt vilja gilla för att jag visar att liksom, jag stöttar det de gör. Samtidigt 

skulle jag, så skulle det va…Nej… 

U& A: - Nee 

A: - Det skulle synas på din facebooksida i flera år..  

U: - Om man undrar någonting så är det ju lättare på hemsidor än vad det är på Facebook. 

A: - Jag tror facebook är mest för reklam, inte så jättemycket för information. Facebook känns 

inte som att det är så seriöst på något sätt… 

C: - Mmm 

Moderator: På den här sidan, jag tror  inte riktigt att man kan se det nu,  men det finns 

kändisar och bilder, till exempel den här bilden ( pekar på loggan)… som man kan 

skicka vidare till varandra.. 

U: - Aha… man kan dela dem 

Moderator och C: - Ja man kan dela dem… Skulle ni kunna tänka er att göra det? 

C: - Jag förstår inte varför man ska dela för? 

U: - Inte det här, men det finns ju fortfarande saker som man kan dela liksom…. 

 

3. GRUPPINTERVJU ÄLDRE DELEN AV MÅLGRUPPEN 

Tisdag 2012-03-27 kl. 12.00 

Plats: Kärrtorps Gymnasium, Johanneshov 

Medverkande: Frida 17år, Malin 17år, Saga 18år, Fia 18år (fingerade namn) samt moderator 

 

Vad är det första ni tänker är ni har läst det här? 

Fia: - Främst det här (pekar på rubriken att det är gratis vaccination mot livmoderhalscancer) 

Frida: -Det här hade inte behövt vara så stort tycker jag ( syftar på symbol och logga) 
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Fia: -Nej det känns ju som att det viktigaste är väl egentligen att… 

Saga: - Det här hade kunnat vara större och det här hade kunnat vara mindre ( syftar på rubrik 

och logga), men det handlar ju om hur man väljer att framställa det. 

Frida: - Men de trodde väl antagligen att det här vara det man kollade på när man läser det här, 

för det är väl det här man vill veta ( syftar på rubriken) 

Fia: -Det är ju det viktiga 

Saga: - Precis 

Vad får ni för tankar kring livmoderhalscancer? 

Funderar, tvekar…tystnad 

Har ni tänkt på det innan? 

Saga: - Jag tog ju det här vaccinet för 4-5år sedan när det kom och då visste jag ju inte så mycket 

om det men jag tänker mer att, att eftersom det nu är gratis förstår man väl lite mera att, att det 

antagligen är så vanligt att, det känns som att det är värt att vaccinera liksom. 

Frida: - mmm 

Fia: - Ja verkligen, att det liksom är, att det är viktigt liksom, det är viktigt att alla vaccinerar sig. 

Jag hade inte vaccinerat mig innan men jag vaccinerade mig direkt, alltså dagen efter att jag fick 

hem papper, dagen efter gick jag till vårdcentralen…och att det verkligen… 

Frida: - Ja, precis, dom satsar mycket pengar på att göra det gratis och då måste det ju vara… 

Malin: - mmm 

Tycker ni att det finns någon information som saknads i annonsen? 

Läser, funderar 

Frida: - Om det hade stått förmycket så hade det nog…då orkar ju inte folk läsa 

Alla: - Neej 

Saga: - och sen står det ju faktiskt på vårdguiden punkt se kan du läsa mer så att man  

Fia: - Precis 

Frida:  -Då kan man läsa mer om man bara vill… 

Saga: - På vårdguiden finns säkert så här vårdcentraler och ställen du kan boka på, det kanske 

man inte behöver va tvungen att ha med här… då är det väl bättre att at det viktigaste och  göra 

det så kort som  möjligt eftersom det sitter uppe i tunnelbanorna.. 

Fia: -Lite så här pang på… fast kanske att de skulle disponera det lite olika.. i hur stort man hade 

velat ha det. 
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Moderator pekar på landstingsloggan, vad symboliserar den för er? 

Frida: - Lite mera seriöst tycker jag 

Fia: -Ja! 

Malin: - Hade det bara varit så här facebook hade det varit så här… vaddå vaccinerar dom? 

Alla skrattar 

Frida: -Amen just att det är SLL som står bakom det här… varit med och jobbat fram den här 

kampanjen, det känns ju garanterat bättre 

Malin: - Precis 

Moderator pekar på facebooksymbolen. Vad symboliserar den här?  

Frida: - Jag förstår inte, är det någon som går in på det där liksom?? 

Fia: - Facebook…ja… jag hade gått in på vårdguiden 

Saga: - Jag tycker alltid att det är..på vissa grejer förstår man ju att det är med (facebook) .. 

Fia: - Om det är någon så här festival 

Saga: -Ja, men det här känns ju så här… ska jag gå in på I Love me?? Och dela med? Alltså det 

känns så här.. man vet att alla får med sig brev hem i dom hör åldrarna, alla får så här… jag tror 

inte att det är någon som har gått in där 

Frida: - Nej det känns… 

Saga: - Hela alltet är borta det känns som om, det är inte seriöst ,intrycket liksom ( med 

facebookloggan) 

Fia: -För de har ju redan spexat till det så mycket med just det här ( syftar på loggan)  så det 

känns liksom, det är ganska bra gjort, alltså det riktar sig till ungdommar typ kolla här, dom tror 

ju liksom att Facebook funkar lite på allt, att vad man än gör så, så är facebook nån som man ska 

marknadföra med men.. 

Saga: - Nu känns det bara som om, det är lite lökigare med den dära på,skulle det varit borta hade 

det varit mer, med vårdguiden lite mer… a jag vet inte 

Använder ni alla Facebook? 

Alla: - Ja! 

Varje dag, för mycket 

Fia: -Ja, man är ju in varje dag 

Saga: -Precis, men det blir ju mindre och mindre… 

Malin: -Man kanske inte är så aktiv längre… 
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Saga: -Precis, ma använder ju inte riktigt de där sidorna 

Fia: - Neej! Om man gör någonting så pratar man ju med sina vänner 

Moderator visar I LOVE ME kampanjen på vårdguiden.se 

Saga: -Jag har varit inne på vårdguiden men inte på den där… om livmoderhalscancer 

Använder ni vårdguiden? 

Alla: - Ja 

På vilket sätt då? 

Saga: - Jag går en kurs i  medicin och då är det bra att gå in där och få information, orsak, 

symtom och grejer, sånt som vi ska veta 

Fia: - Det är ju bra om man är sjuk så kan man ju gå in och kolla och slipper åka till…och nu när 

jag är 18år sp kostar det ju pengar också, så då är det ju..så här på vårdguiden… a.. det är ju ingen 

fara ju…. Eller om man behöver nåt pencillin eller nåt. 

Vad säger ni om texten? 

Fia: - Jag vet ju redan ganska mycket om det här, så jag tycker inte att det är så svårt att förstå. 

Frida: - Det är ju inget konstigt, det är ju väldigt klart, det är ju tre sprutor, du tar dem vid de här 

tillfällena, du måste ha gjort den här hälsodeklarationen 

Saga: - Det är ju inga svåra ord eller paragrafer eller så, det ör korta styken med över skrifter, ofta 

lättare att, än om det bara skulle har varit en enda text. Kortare att läsa. 

Malin: - Neej 

Tänker ni något mer om livmoderhalscancer när ni har läst den här texten? Känns det 

farligt, ofarligt, blir ni rädda? 

Fia: -Det är klart att det är cancer, så det känns ju liksom, jätteallvarligt liksom, men det känns 

ändå bra att man kan vaccinera sig mot det 

Saga: - Jaa, precis, det är ju viktigt att det står att man inte ör skyddad i mot alla, det är man ju inte 

det är väl typ 13, 12 olika 

Fia: - Det är väl 70 procent man är skyddad mot, stod det ju 

Saga: - Då är det väl bra att de säger  så, så man inte tror att man är helt fri, jag kan iofs tycka att 

man inte har hört så många fall av livmoderhalscancer, bröstcancer är ju mycket mer.. 

Fia: - Det är ju så att det är mycket fler som dör i det 

Saga: - Det är ju fortfarande de vanligast cancerformerna för kvinnor, men dör inte, vilket kanske 

inte i den här näst största summan om man ska se till dom olika cancerformerna som finn 
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Frida: - Då känns det ju farlig, eller vad man ska säga, som bröstcancer men… 

Fia: - Jag tycker att man förstår att den är lika farlig när man får hem det här, för att nu är det 

gratis, det är ju precis som när man började vaccinera mot polio, det är ju också jättefarligt, man 

förstår att det faktiskt är något som….det är ju inte så att alla blir vaccinerade mot fästingar.. 

Alla: - Mmmm, precis 

Fia: - Man får det gratis, de var ju dyra förut liksom 

Saga: Tre sprutor var typ 5000kr 

Nu hade ju några vaccinerat sig redan, men skulle ni ha gått och vaccinerat er efter att ha 

läst det här? 

Fia: - Jag gjorde ju det direkt! 

Malin: - Jag har inte vaccinerat mig… men jag funderar på det 

Vad är det som gör att det känns tveksamt? 

Malin: Alltså jag är lite så här skeptisk till vaccination överhuvudtaget… just det här med 

svininfluensan…men jag tycket att den här är bra….man får bra information och så där…  

Moderator vänder sig till Fia: Hade du några tveksamheter? 

Fia: - Asså jag ville göra det förut, men det var så himla dyrt, så jag hade inte riktigt råd när det 

var förut och då så kände jag nu så, när det kom så… Ja! Självklart! 

Saga: - Jag har ju redan gjort det, men jag hade ju gjort det nu om jag  inte hade gjort det förut 

Fixar med nätverk, uppkoppling osv i ett par minuter.  
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BILAGA 5  

ANNONSEN 

 


