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Abstract   
This thesis is about the marketing strategy fear appeals and how its audience perceives it. Fear 
appeals is a message that is attempt to achieve attitude and behaviour change by establishing 
and showing the negative consequences of failing to agree with the advocated position. My 
aim is to examine how fear appeals affect their audience depending on their earlier 
experiences.  
 
The purpose of this thesis is to study if there are any relations between the perceptions of a 
fear appeal message in relation to the individual experiences of the area. Furthermore to give 
a general view over research made on fear appeals. The research is made in a qualitative 
approach were the case study is used. Interviews were used to get relevant information from 
the chosen respondents. The results if the thesis indicates that there is a relation depending on 
individual experiences during the perception of a fear appeal message. Those who had 
considerable experiences from their past, expressed a reaction on the message bud did not act 
after the recommendation in the message. Those respondents who hadn’t any emotional 
experiences to relate too were mainly focused on the information in the message.        
 
 
Keywords: Marketing, Fear appeals, experiences, perception, attitudes, behaviour and 
feelings. 
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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats handlar om marknadsföringsstrategin fear appeals och hur den 
påverkar dess mottagare. Fear appeals är en strategi som grundar sig på att framföra och visa 
obehagliga och otäcka fenomen för att ”skrämma” mottagaren. Syftet med att skrämma 
mottagaren är att få denne att ändra ett befintligt beteende eller attityd om det berörda 
fenomenet. Den primära avsikten med uppsatsarbetet är att få en förståelse för hur en individs 
tidigare erfarenheter påverkar denne vid tolkningen av ett fear appeal meddelande. Då 
uppsatsen har ett förståelseinriktat perspektiv genomsyras den av en kvalitativ metodik.  
 
Genom en fallstudie baserad på Cancerfondens reklamkampanj ”Cancern talar” har intervjuer 
genomförts för att ta fram det empiriska materialet som använts som grund för det analytiska 
arbetet. Fallstudien prioriterades då den väljer att fokusera på enbart ett fall och enlighet med 
detta har effekten av ett fear appeals meddelande undersökts utefter reklamkampanj cancer 
talar. Denna kampanj karaktäriseras som ett fear appeal meddelande utefter dess innehåll och 
syftet med kampanjen var enligt avsändaren att skrämma mottagaren till att ändra befintligt 
beteende. Genom att propagera för cancern som en elak person som ”kommer åt dig” 
beskriver avsändaren i kampanjen hur illa mottagaren kan fara ifall om denne inte agerar.  
 
Intervjuer har genomförts för att få fram ett analyserbart material. Till intervjuerna valdes sex 
respondenter beroende på vilken koppling de hade till sjukdomen cancer. Respondenterna 
delades in i tre olika kategorier som i förväg bestämdes beroende på vilken koppling de hade 
till sjukdomen cancer.  
 
Resultatet tyder på att det finns koppling mellan en individs erfarenheter och dess uppfattning 
av fear appeals meddelande. Detta uppenbarade sig bland de respondenter som både har 
traumatiska och icke traumatiska upplevelser av cancer. De uttrycker en reaktion av fear 
appeal meddelandet men handlar dock inte utefter angivna rekommendationer.  
Respondenter som däremot inte hade eller har någon eller några känslomässiga erfarenheter 
av sjukdomen cancer reagerade också på reklamen. De uppmärksammande 
informationsvärdena i större utsträckning än de respondenter som hade tydliga kopplingar till 
deras erfarenheter. I de flesta fall genererade inte ett fear appeal vare sig rädsla eller uppfattad 
fara. Inte heller att respondenterna ändrade beteende eller attityd efter att de tolkat reklamen.  
 
�yckelord: Marknadsföring, Fear appeals, erfarenheter, uppfattning, attityder och känslor.   
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INLEDNING 

Bakgrund  

”Jag skall tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt 
att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni frukta” (Bibeln Lukas 12:5). 

  
Ett påbud i Bibeln kan liknas vid att använda sig av skrämmande argument för avvärja den 
troende ifrån synd och att få den troende att hålla sig fast vid tron. I exemplet ovan talar 
profeten Lukas om för folket vem de skall frukta samt vad Gud är kapabel till. Att vädja till 
allmänheten genom skrämsel går att spåra som övertalningsstrategi sedan antiken. Där 
Aristoteles använde metoden för att övertyga sina råd. Metoden användes på samma sätt i 
religiösa sammanhang av präster som varnar för synd genom att propagera för djävulen och 
helvetet (Dillard, 1994, Neuman & Levi 2003).  
 
Enligt Walton (2000) ses fear appeals som en utmärkande typ av argumentation sedd av 
empiriska forskare som den typ av argument som hotar den specifika målgruppen med ett 
skrämmande budskap. Walton (2000) använder begreppet fear appeals synonymt med scare 
tactics när han syftar på marknadsföringsbudskap med syfte att skrämma mottagaren. Han 
förklarar vidare att fear appeals i regel inte innehåller argument som i första hand hotar, utan 
att de i huvudsak fungerar som en varning till mottagaren att något dåligt eller skrämmande 
kommer att hända om mottagaren inte ändrar beteende eller bryr sig om rekommenderad 
handling.  
 
Strategin fear appeals kan antingen definieras utefter sitt innehåll eller mottagarens reaktion 
vilket Witte (1992) lyfter i följande definition: “fear appeals can be defined in terms of their 
content, or by reaction their engender from the audience”. En ytterligare aspekt på fear 
appeals är det faktum att de presenterar ett negativt utfall av en händelse och resultatet av 
händelsen om du inte följer angivna rekommendationer som anges i meddelandet vilket 
nämns i Dillards (1994) definition av ämnet: “…fear appeals have been thought of a message 
that attempt to achieve opinion change by establishinig the negative consequences of failing 
to agree with the advocated position…”. Ett fear appeal meddelande anspelar på två 
huvudsakliga variabler att övertyga mottagaren: rädsla och hot. Enligt Witte (1998) är hot den 
delen i ett fear appeals meddelande som verkar som resultatet av den negativa åkomman. I en 
kampanj för hudcancer är det den fysiska skadan av sjukdomen som är hotet. Vilket definieras 
av de flesta forskare som de negativa konsekvenserna av det aktuella ämnet (Witte, 1992). 
Hot beskrivs vidare som ett extern stimulus som existerar vare sig mottagaren är medveten 
eller omedveten. Hot definieras enligt Witte (1998) följande sätt “…a threat is a danger or 
harm that exists in the environment whether we know it or not…” 
 
Fear appeals som strategi används vid en komplex budskapsöverföring menar Neuman & 
Levi (2003), när avsändarens uppgift är att få mottagaren att försöka ändra inställning 
avsiktligt genom att visa konsekvenser. Deras definition av fear appeals lyder: “Fear appeal 
as a tactic of persuasion, is an attempt to influence the attitudes or the behaviour of a person 
by presenting him with the threatening consequences of a refusal to accept a suggested 
attitude or behaviour”. Dillard (1994) hävdar i hans forskning att det går att ändra attityder 
genom att exponera mottagaren för fara, det är dock svårare att få mottagaren att ändra ett 
beteendemönster. En attityd är enligt Eagly & Himmelfarb (1978) ett bestående system av 
trossatser, känslor och beteenden mot ett socialt signifikant objekt, grupper, händelser eller 
symboler. Värderingar är grunden i individers attityder och beteenden enligt Carlsson & 
Nilsson (1999). De menar vidare att en individs värderingar speglas i attityder och attityderna 
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framkommer i sin tur i beteendet. Carlsson & Nilsson (1999) syftar slutligen på att beteenden 
och attityder påverkas av omgivningen och att de påverkas lättare än värderingar. 
 
Kommunikationsprocessen är den process där, enligt Fiske (1990) en individ påverkar en 
annan individs beteende eller sinnesstämning. Processkolan används oftast inom de 
samhällsvetenskapliga ämnena som psykologi och sociologi och lägger betoningen på 
kommunikationsstudier och kommunikationens handlingar. Processkolans grundar sig på 
linjära kommunikationsmodellen som Shannon & Weaver skapat. Källan är den som beslutar 
om vilket meddelande som ska sändas, sändaren är den som omvandlar meddelandet till den 
signal som sänds genom kanalen och vidare till mottagaren. I detta fall kan källan vara en 
organisation eller företag som vill nå ut till ett visst segment eller målgrupp, vilken är 
mottagaren. Mottagaren är den som tar emot meddelandet, eller den som meddelandet är riktat 
mot. Brus är det störande moment som kan inträffa vid överföring av ett meddelande, det 
innefattar alla de mottagna signaler som inte sänts av källan, eller allt det som gör den 
mottagna signalen svårare att avkoda (Fiske, 1990). Slutligen menar Fiske (1990) att 
meddelanden som sänds ut ska också förstås och uppfattas på ett korrekt sätt. Ett 
missuppfattat meddelande riskerar att resultera i ett annat agerande än det som varit sändarens 
avsikt. Fear appeals kan liknas vid en kommunikationsmetod där känslor används som 
huvudkomponent. Då känslor kan ses som individuella upplevelser väcks tanken om huruvida 
olika känslor anspelar på mottagaren, samt hur mottagaren av ett fear apeal tolkar eller 
eventuellt misstolkar ett sådant meddelande.   
 

Problemformulering  
Rädsla är en av de grundläggande emotionella känslorna hos människan enligt Ortony & 
Turner (1990). Dillard (1994) konstaterar att rädsla är en känsla och menar att känslor är 
komplexa i sin natur. Känslor karakteriseras av ett svarsmönster som bedöms utefter fyra 
kategorier: den subjektiva upplevelsen, handlings benägenhet, uttrycksfulla beteenden samt 
psykologi. Den emotionella responsen på rädsla beskrivs med ängslan (oro), skrämd, rädd, 
panikslagen och förskräckt. Vidare menar författaren att det finns expressiva beteenden som 
motsvarar känslan som visas i motsvarande ansiktsutryck som exempelvis höjda, 
sammantryckta ögonbryn. De psykologiska aspekter som beskriver rädsla är oprecisa och 
varierar beroende på mottagare, dock är de gemensamma faktorerna karakteriserade som 
upphetsning eller uppväckande (Dillard, 1994, Witte 1992).  Witte (1994) syftar på att rädsla 
är en intern känslomässig reaktion och definierar rädsla följande: ”Fear is an internal 
emotional reaction och psychological and physiological dimensions that may be aroused when 
a serious and personallt threats is percieved.” Ortony & Turner (1990) och Witte (1992) 
beskriver rädsla som en negativt betingad känsla som följs av en hög nivå av uppväckande, 
vilket är framtvingat av ett hot som är uppfattat som betydande för mottagaren. 
 
Att utsättas för fara har enligt våra mänskliga beteendemekanismer en tendens att utveckla 
rädsla hos personer som utsätts för hot. På så sätt kan det få mottagaren att ändra sitt 
beteendemönster för att avvärja faran. Fear appeals som kommunikations och 
marknadsföringsstrategi syftar till att ändra på mottagarens beteendemönster genom att utsätta 
denne för marknadsföring och information som anspelar på rädsla och hot (Tanner, Hunt, 
Epigright, 1991). Fear appeals som strategi karaktäriseras av att visa de negativa utfall som 
kan inträffa vid destruktiva beteendemönster om inte mottagaren handlar enligt angivna 
rekommendationer (Dillard, 1994). Antirökkampanjer som visar svarta lungor som resultatet 
på långvarig rökning eller att visa kollisioner som konsekvenser på rattfylla är typiska 
exempel på reklam som bygger på fear appeals för att nå mottagaren. 
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Enligt Hasting, Stead & Webb (2004) är forskarvärlden är oense om vilken effekt fear 
appeals har på mottagaren och om det verkligen är en effektiv övertalningsstrategi att 
använda sig av vid budskapsöverföring. I deras kritik syftar de vidare på att själva forskningen 
om fear appeals bedrivits bristfälligt. Andra forskare menar att forskningen om fear appeals 
är bristande i synnerhet i samband med hur fara används och exponeras i dessa meddelanden 
(Witte, 1992, Tanner, Hunt & Eppiright 1991, Hoog, Stroebe, & de Wit, 2005, Anderson & 
Dillard, 2004), där de menar att fara är ett abstrakt och komplext begrepp som kräver djupare 
forskning för att reda vilken inverkan den har i ett sådant meddelande. Frågan är om fara är en 
mänsklig mekanism som är individuellt betingat? Detta speglar i sin tur den personen som 
uppfattar faran. Vissa individer kan vara rädda för spindlar, vissa kanske är rädda för höjder 
och andra för döden etcetera. Är fara ett fenomen som är generaliserbart? Och om det är det 
så borde fear appeals vara en effektiv kommunikationsmetod.  
 
Dahlén & Lange (2003) lyfter ytterligare en aspekt om att beteende- och attitydförändrande 
reklam står inför svårigheter då, mottagaren kanske saknar vilja att förändra sitt beteende, att 
mottagaren inte är medveten om, eller tycker att beteendet är skadligt för sig själv eller andra. 
Detta medför så att mottagaren av fear appeal-meddelandet inte uppfattar ”faran” som 
exponeras i meddelandet.  
 
Då kan man fråga sig om det borde finnas någon form av anknytning till mottagarens 
känslomässiga erfarenheter om det problemområde som tas upp i fear appeals meddelande. 
Detta leder till frågeställningen om hur olika individers känslomässiga erfarenheter påverkar 
kopplingen till den uppfattade faran, samt om det finns någon skillnad i olika människors 
uppfattning av fear appeals meddelande beroende på vilken erfarenhet de har till det aktuella 
problemområdet? Den primära avsikten med undersökningen är att studera vilken inverkan 
känslomässiga erfarenheter har hos mottagaren av meddelanden baserade fear appeals. Berörs 
mottagaren mer av fear appeal meddelande om denne har starka negativa erfarenheter av det 
exponerade problemorådet?  Eller berörs mottagaren överhuvudtaget om denne har starka 
negativa erfarenheter av området? Avsikten med detta uppsatsarbete är att undersöka om det 
finns något samband relaterat till nivån av känslomässig involvering i problemområdet och 
om en känslomässig involvering kan ha någon relevans i mottagandet av meddelandet.  

Frågeställning  

 
• Hur påverkas mottagaren av sina känslomässiga erfarenheter av ett problemområde 

när hon/han exponeras för och uppfattar ett meddelande baserat på fear appeals 
strategin?  

 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att diskutera vad som skrivs om fear appeals i den forskning som 
bedrivits under de senaste femtio åren, samt undersöka om det finns något samband mellan en 
individs känslomässiga erfarenheter och hur ett meddelande som bygger på fear appeals 
uppfattas.  
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UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Motivering av studieobjekt  

Uppsatsens avsikt är att belysa forskningen om fear appeals samt att undersöka om det finns 
en koppling mellan en individs tidigare känslomässiga erfarenheter i samband med 
uppfattningen av ett fear appeal meddelande. Därför valdes Cancerfondens reklamkampanj 
Cancer Talar som forskningsobjekt. Kampanjen uppgavs av avsändaren vara av fear appeals 
karaktär och publicerades år 2005 runt om i Sverige. Den är specifikt intressant då den 
personifierar Cancern i Jag form och talar till svenska folket över hur otäck han (eller hon) 
varit och vad den ställt till med under årens gång. Kampanjen innehåller information i 
textform samt statistik på vad Cancerfonden åstadkommit i deras kamp mot sjukdomen. 
Kampanjen är särskilt intressant för att den fick mycket kritik. Den anses ”demonisera” 
sjukdomen cancer och för att det är oetiskt att skrämma mottagaren till att donera pengarna. 
Såhär utrycker sig läkartidningens skribenter Sachs och Finer (2005) om reklam kampanjen 
Cancern talar:   

 
”Att vädja till fruktan, sk fear appeals, är ett klassiskt grepp för att påverka beteendeförändring 
och livsstil, till exempel vid HIV/aids eller hjärt–kärlsjukdom. I CFs kampanj handlar inte 
budskapet om reella möjligheter att påverka sin situation. Här gäller det inte orsaksfrågor som 
skulle gå att påverka genom handling eller egna val. Syftet är att skrämma människor att skänka 
pengar för att hantera Herr Tumör eller Fru Svulst!”  

     

Tillvägagångssätt  

Forskningsarbetet inleddes med en kartläggning över hur fear appeals används och vad som 
är skrivet i ämnet, vilket visade sig domineras av engelskspråkigt material. Sökningar på 
Internet gjordes genom sökmotorn Google och Google scholar för att finna forskare och 
artiklar som är publicerade i ämnet. De sökord som användes var fear, fear appeals, threath 
appeals, experiences, human feelings och scaretactics. Vidare gjordes sökningar i 
vetenskapliga tidskrifter genom sökmotorn Libris och i veteskapliga databaser. I tidigt skede 
visade det sig att forskning i ämnet dominerades av USA och amerikanska forskare, som 
bland annat Witte, Leventhal, Dillard och Janis. Vilkas teorier presenteras i 
teorigenomgången, enligt Merriam (1994), kan en fallundersökning testa, klargöra, utvidga 
eller finslipa en teori. Författaren menar vidare att en stor av forskningen är styrd av tidigare 
teorier, samt att den tillhandahåller en ram för vad som ska observeras samt vilken 
information som ska samlas in.  Vid insamlingen av data användes en semistrukturerad 
intervjuform där liknande frågor ställdes till alla respondenter. Merriam (1994) menar att 
denna intervjutyp används då forskaren vill komma åt intervjupersonens sätt att se på världen 
och på nya idéer som dyker upp. Fallstudien gynnar uppsatsarbetets struktur då dess 
kunskaper blir mer utvecklande och ger forskaren utrymme att föra in både sin erfarenhet sin 
och förståelse under arbetets gång. Detta främjar även min primära avsikt att förstå ett 
samband mellan tidigare erfarenheter hos en respondent samt uppfattningen av meddelandet.  
 

Fallstudien  

Uppsatsens metodik präglas av fallstudien som är ett kvalitativt vetenskapligt förhållningssätt. 
Den syftar till att gripa sig an ett forskningsområde genom att systematiskt studera en 
företeelse. Detta har gynnat utförande av arbetet då strategin fear appeals valdes utifrån en 
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enstaka reklamkampanj. Fallstudien är en metod som används för att förstå, informera och 
förbättra det vedertagna problemområdet vilket är hur budskap som innehåller fear appeals 
påverkar dess mottagare. En ytterligare aspekt till varför fallstudien valdes i detta arbete är för 
att det är helhetskoncept som genomsyrade arbete under hela processen ifrån teoriinsamling 
till analysen. Enligt Merriam (1994) är den ett metodiskt angreppssätt som kan liknas vid et 
ramverk för hur forskaren samlar in och integrerar information för att skapa en slutprodukt i 
form av forskningsresultat.   
  
Enligt Yin (2006) utgör en fallstudie en empirisk undersökning som studerar en aktuell 
händelse i dess verkliga kontext. Yin (2006) syftar på att fallstudien skall användas när 
forskaren uttalat vill ta sig an de kontextuella betingelserna, vilket innebär tolkning i kontext. 
Med detta menas att fokus riktas på omgivande faktorer och dess påverkan. Vid exempelvis 
ett experiment kan forskaren dra en tydlig gräns mellan en företeelse och dess kontext för att 
kunna rikta fokus på enbart ett fåtal av variablerna. Vid det fallet går det att manipulera 
variablerna, och därmed blir kontexten kontrollerad. Det är den punkten där fallstudien skiljer 
sig ifrån andra metoder eftersom den anser att kontextuella betingelser, alltså hur saker hänger 
ihop har stor betydelse för det man studerar. Vidare menar Yin (2006) att fallstudien bygger 
på fler källor till empiriska belägg samt att den drar nytta av den föregående utvecklingen av 
teoretiska hypoteser vid insamling och analys av data.  
 

Intervjun 

Den semistrukturerade intervjuformen grundar sig på att forskaren utgår ifrån en intervju- 
guide över förhållandevis specifika teman, frågorna behöver inte komma i ordning och 
respondenten har stor frihet att utforma svaren som denne vill (Bryman & Bell, 2003). När vi 
inte kan observera handlingar och känslor eller det sätt varpå människor tolkar sin omvärld 
måste vi fråga dem om detta, och detta sker genom intervjun (Merriam, 1994).     
I enlighet med Merriam (1994) styrs den mindre strukturerade intervju formen av ett antal 
frågeställningar som ska utforskas. Vidare menar författaren att intervjumetoden är den som 
används när man vill studera många individer under en förhållandevis kort tidsperiod. 
Intervjuerna spelades in via diktafon, även då detta kan vara hämmande, vilket märktes då 
respondenterna ofta utvecklade sina synpunkter efter att diktafonen stängts av. Anteckningar 
utfördes både hela intervjuerna, även efter att diktafonen stängts av. Intervjuerna varade 
ungefär under en timme vardera. Bryman & Bell (2003) menar att det alltid finns en risk för 
användning av inspelningsutrustning kan bringa intervjupersonerna ut fattningen, få dem 
oroade eller helt enkelt medvetna över tanken att få deras ord kommer att bevaras. Vidare 
lyfter de aspekten av att vara flexibel då sådana aspekter inträffar och påpekar då att forskaren 
får anteckna det som sägs direkt eller efter intervjun. Den typen av spontana och oombedda 
beskrivningar kan ofta rymma avslöjande information eller åsikter enligt Bryman & Bell, 
(2003). 
 

Intervjuguide  

Då en viss typ av information eftersträvades av alla respondenterna, valdes samma 
intervjuguide som grund under alla tillfällena. Det avgörande enligt Bryman & Bell (2003) är 
att forskaren ska få information om hur de intervjuade upplever sin omvärld genom de frågor 
som ställs under intervjun. Intervjuguiden (Bilaga 1) inleder med bakgrundsfrågor om 
respondenten och består av sju olika delar som successivt leder denne till ytterligare frågor. 
Formuleringarna av frågeställningarna bör inte vara så specifik att den hindrar alternativa 
synsätt eller idéer under insamlingen av data, men får heller inte vara så ostrukturerade att 
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forskaren inte kan specificera undersökningens fokus (Bryman & Bell, 2003). Vilket också 
var ett skäl till varför den semistrukturerade intervjun användes.  

Val av respondenter  

Valet av respondenter lät avgöras av vilka tidigare erfarenheter de har till sjukdomen cancer. 
Då avsikten med arbetet är att förstå om det finns ett samband mellan tidigare förkunskaper, 
erfarenheter och känslomässiga anknytning till sjukdomen samt om det har någon betydelse 
för hur meddelandet i en fear appeals kampanj intas. Respondenterna valdes genom ett så 
kallat snöbollsurval, vilket enligt Bryman & Bell, 2003 kan vara en fördel i slutna miljöer 
vilket annars kan göra det svårt att nå sina respondenter. Respondenter valdes ut efter tre 
kategorier och i varje kategori valdes sedan två personer för att kunna jämföra deras 
uppfattningar och synpunkter mot varandra för att se vilka likheter/olikheter som uppenbarar 
sig. Kategorierna skapades genom att respondenterna delades in efter tre olika ståndpunkter. 
Den första var de som har varit drabbade av sjukdomen, den andra kategorin var de som har 
eller haft anhöriga som varit drabbade av sjukdomen. Den tredje kategorin handlade om de 
inte har några erfarenheter alls eller något/någon att relatera känslomässigt till.  

Analysredskap  

Det som skiljer kvalitativ forskning ifrån den traditionella positiviska forskningen är enligt 
Merriam (1994) samspelet mellan analysen och insamlingen av andra uppgifter som sker 
parallellt i fallstudien. Insamling och analys av data sker samtidigt i forskarprocessen. 
Författaren menar vidare att man inte vet vem det är som ska intervjuas om man inte 
analyserar materialet under tiden den uppstår. Idéer arbetshypoteser samt intelligenta 
gissningar är vad som styr forskarens fokus på vissa delar av informationen som sedan kan 
användas för att antingen verifiera eller revidera de antaganden som forskaren gjort. Detta 
innebär att analysen inte är färdig när datainsamlingen är klar utan att den istället övergår in i 
ett intensivare skede.  
 
Forskaren skall vidare fatta ett beslut när det parallella skedet av insamling av data och analys 
ska avslutas. Här bör informationen organiseras för att den senare fasen även kallad 
intensivanalysen ska bli så effektiv så möjlig. All information man har om fallet bör 
sammanställas och organiseras för att det ska bli så enkelt så möjligt att plocka in viss 
information (Yin, 2006). I en fallstudieundersökning är flera analyser och tolkningsnivåer 
tänkbara där Merriam (1994) menar att vissa fallstudier enbart är falljournaler, alltså rena 
deskriptiva redogörelser av den företeelse man studerat. Merriam (1994) menar vidare att vad 
som karakteriserar en fallstudie är den berättande struktur som kommer till användning när 
informationen presenteras. Analys av informationen är den process som går ut på att skapa en 
mening av det, här måste informationen och komprimeras och kopplas till en berättelse som är 
meningsfull för läsaren. Där målet är enligt Merriam (1994) att sträva efter trovärdiga 
slutsatser och generaliseringar som har sin grund i empiriska data. Tolkningsnivån som man 
generellt strävar efter beror på studiens syfte och den slutprodukt man tänk sig med studien. 

Innehållsanalys  

För att redogöra för reklamkampanjen Cancer talar och analysera den ur de aspekter över hur 
den använder sig fear appeals ur mottagarens perspektiv, har innehållsanalysen använts. 
Innehållsanalysen är i grunden ett angreppssätt för studier av dokument och texter, det är en 
strategi för sökandet av teman i data. Analysprocessen ska bidra till att resultaten blir fria 
ifrån forskarens egna värderingar och åsikter enligt Bryman & Bell (2003). Innehållsanalysen 
har tre olika synsätt där ett av dessa är den semiotiska, som är vetenskapen om tecken. Det 
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semiotiska synsättet syftar på att hitta eller att avslöja de processer som rör 
meningsproduktion och hur tecken avses för att få en effekt på dess konsumenter (Bryman & 
Bell, 2003). Vidare menar författarna att semiotiska analyser har sin fokus på hur budskap 
kommuniceras som kulturella meningssystem. Semiotiken är inriktad på att avslöja den dolda 
mening som finns i texter och dess huvudsakliga styrka ligger i att den uppmanar analytikern 
att se bortom och bakom den uppenbara vanliga vardagen och dess manifestationer (Bryman 
& Bell)      

Respondenter  

Karl ”Kalle”, intervjuades den 18 februari i Visby och tillhör den kategori av respondenter 
som varit drabbad. Frida har precis som Kalle varit drabbad av cancer i livmodern upprepade 
gånger. Hon intervjuades i Stockholm den 2 mars 2009. Hon lever idag utan större 
biverkningar av åkomman och relaterar till cancern som en sjukdom som hon tillfrisknat ifrån.   
 
Olof ”Olle”, intervjuades den 19 februari 2009 i Lärbro. Han har en anhörig drabbad. Hans 
bror är drabbad av cancer och behandlas för tillfället för den. Sara, intervjuades i Visby den 
17 februari och är i samma kategori av respondenter som Olle. Hon har en nära anhörig 
drabbad. Hennes sambo har varit drabbad av elakartad cancer och har behandlats för det.    
 
Jesper intervjuades den 4 april 2009 i Paris. Han känner ingen som han har en känslomässig 
relation till som är drabbad av sjukdomen. Han menar att han vet folk som har blivit drabbade 
men det är ingen han kan koppla känslomässiga band till. Jasmin intervjuades den 27 mars 
2009 i Stockholm och tillhör samma kategori av respondenter som Jesper och känner ingen 
som hon kan associera känslor till som lidit av sjukdomen. 
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TEORIER OM FEAR APPEALS  
Modern forskning om fear appeals karakteriseras av att ha mer fokus på uppfattad rädsla i 
budskapet och tog fart efter Janis & Feshbacks publikation år 1953 som behandlar fear 
appeals ur en beteendevetenskaplig synvinkel. Fokus på fara var primärt under åren 1953 till 
ungefär 1975 under teorier som beskriver rädsla som biologiska beteende mekanismer. Sedan 
utvecklades teorierna till att fokusera på uppfattat hot och på uppfattad rädsla (Witte & Allen, 
2000). De teorier som är presenterade här nedan ”bygger” på varandra där varje teori 
fokuserar på olika komponenter i fear appeals meddelanden. Gemensamt för de fear appeals 
teorier som existerar är att alla vill specificera vilken effekt uppfattad rädsla har på 
mottagaren och de menar alla att rädsla har en övertygande inverkan. 

Drive model  

Tidig forskning inom ämnet fear appeals grundar sig i socialpsykologins omarbetade teorier 
om mänskliga drivkrafter. Dessa utvecklades under 50- och 60-talet av forskare som Janis & 
Feshback (1953), Mcguire (1968) och Miller (1963) under det gemensamma namnet drive 
theories. Driftteorin enligt Leventhal (1971) går ut på att kartlägga hur en person reagerar vid 
uppfattad fara och menar att fara är en motivationsmekanism som framkallar andra 
beteendemönster. Författaren relaterar till det Darwinistiska synsättet på människan som 
handlar ”djurlikt” och agerar efter drivkrafter som motivationsmekanismer. Han exemplifierar 
med hungern som drivkraft och menar att när hungern uppstår blir det ett behov som bör 
tillfredställas. Då sätter en mänsklig drivkraft igång. För att tillfredställa detta behov krävs det 
att personen äter. 
 
Fara ses som en av dessa drivkrafter som till skillnad ifrån hungern är extern, alltså när en 
människa utsätts för fara blir hon rädd, och det är när detta inträffar motiveras hon till att 
skydda sig själv. Efter en att en sådan incident inträffat och faran är helt utesluten, har hon 
inget behov att skydda sig mer och är trygg. Leventhal (1971) hävdar att det finns ett samband 
mellan stimulus och handling, och utan detta samband så utgår handling (figur 1). Det finns 
ytterligare anledningar till att sambandet mellan fara och handling inte sammanfaller. Vilket 
framförallt är när de variabler som uppfattat faran inte reagerar som de ska på faran eller om 
mottagaren koncentrerar sig för starkt på faran och tappar fokus ifrån själva handlingen.  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
Figur 1. Driftteorin omarbetat (Leventhal, 1971) 
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Parallel process model/Parallel response model 

Grunden i den parallella svarsmodellen eller parallellprocessmodellen är att de reaktioner som 
uppkommer när mottagaren utsätts för fara sker parallellt och inte i serieform som driftteorin 
syftar på. Mottagarens uppfattning av faran beskrivs av Leventhal (1971) som en 
känslomässig respons, vilket gör att denne blir berörd. Samtidigt som mottagaren blir berörd 
sker reaktionen på faran vilket är när mottagaren uppmärksammar faran och vill skydda sig 
mot den. Den parallella svarsmodellen menar att alla variabler i processen sker samtidigt i en 
parallell process direkt efter att faran uppkommit. Modellen härstammar ifrån de modeller 
som visar på hur informationsprocessen sker hos mottagaren. Situationer där stimuli 
uppkommer, leder till tolkning av dessa som i sin tur leder till olika responsprocesser hos 
mottagaren. Om en situation är tolkad av en person som farlig kan detta antingen generera till 
försök att reda ut den farliga situationen för att hantera och undvika faran eller så kan 
situationen framkalla känslor i form av rädsla. De två huvudsakliga processerna som sker i en 
situation som kan tolkas farliga är 1) ett försök att förändra situationen eller 2) en 
känslomässig process kontra faran (Leventhal, 1971).  
 
Leventhal (1971) menar att det finns en ytterligare komponent som sker när mottagaren 
utsätts för fara, vilket är den tredje variabeln i modellen som innebär att mottagaren skapar en 
attityd för att kontrollera den uppfattade faran hos sig själv. Det finns en kognitiv omkodare 
mellan stimulit (faran) och responsen på stimulit hos mottagaren. Leventhal (1971) menar att 
det inte är det externa stimulit (faran) som leder till själva responsen utan det är det omkodade 
och utvecklade versionen av processen i modellen som leder till ett beteende (figur 2). Den 
utvecklade processen i modellen förespråkar att personen svarar på sitt eget beteende i första 
hand. Exempelvis om personen som uppfattar faran ifråga agerar för att kontrollera den 
uppfattade faran kan denne sedan se över den faktiska situationen och omgivningen för att 
svara på den förändrade situationen. Om mottagaren istället blir rädd måste detta bearbetas 
först, för att sedan ta itu med den faktiska faran. Dessa kognitiva perceptioner får information 
ifrån tre källor 1) den externa faran 2) mottagarens känslomässiga beteende samt 3) 
mottagarens förmåga att omkoda sitt eget beteende. 
 
Mottagaren reagerar på faran i olika skeden; Danger Control är en problemlösnings fas där 
mottagaren tänker och agerar för att kontrollera faran. Här löser mottagen problemet som 
uppkommit med faran.  Fear Control är en känslomässig fas där mottagaren reagerar på inre 
signaler som uppkommer utifrån egna känslor gentemot faran, här väljer mottagaren 
beteenden som avser att kontrollera den uppkomna rädslan vid faran. Ingen av dessa 
reaktioner sker renodlat, men det är dock alltid någon av dessa som dominerar. De responser 
som sätter igång att kontrollera faran är delaktiga i att undvika kontakt med de stimuli som 
framkallar rädsla. Responserna generar i handlingar som att äta, sova, eller skratta intensivt 
som i sin tur hindrar eller stör en obehaglig känslomässig respons att inträffa. 
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Figur 2. Parallel response model omarbetad Leventhal, (1975)  
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Protection Motivation Theory   

Rogers Protection Motivation Theory (PMT) formulerades ur den ena av Leventhals (1971) 
processer; danger control process.  PMT:s syfte är att specificera ett begränsat antal stimuli 
som är avgörande variabler i ett fear appeal och att belysa den kognitiva processen som antas 
för få meddelandet accepterat av mottagaren. Rogers (1975) utgår ifrån förväntan-värde 
teorier som karakteriserar fear appeals genom tre följande stimulus variabler 1) omfattning av 
allvar i hotet 2) trovärdighet att det presenterande hotet kan inträffa, samt 3) tillgängligheten 
och effektiviteten till att kunna genomföra den rekommenderade handlingen som reducerar 
det farliga stimuli. Dessa stimulis definierar fear appeals och kan uppkomma både i olika 
kombinationer och ensamma, så länge en av dessa variabler går att karaktärisera i ett 
meddelande så är det ett fear appeal. 
 
Rogers (1975) kom fram till att de tre meddelandekomponenter som karakteriserar fear 
appeals är de komponenter som på motsvarade sätt skulle resultera i den kognitiva 
förmedlande processen som kontrollerar faran. De tre variablerna motiverar mottagaren att 
skydda sig själv (protection motivation). Som i sin tur leder till en vilja att ta till sig 
rekommenderad handling (se figur 3).  
 
Components of a 
Fear appeal 

Cognitive mediating 
Processes 

 Attitude Change 

Magnitude of 
Noxiousness 

Appraised severity   

Probability of 
Occurrence 

 

Expectancy of exposure PROTECTION 
MOTIVATION 

Intent to adopt 
recommended response 

Efficacy of 
recommended 

response 

Belief in efficacy of coping 
response 

  

Figur 3. Protection Motivation Theory omarbetad (Rogers, 1975) 

Wittes extended parallel process model 

Witte utvecklade Levenethals parallella svarsmodell genom att skapa en förlängd version av 
den kallad Extended Parallel Process Model (EPPM), för att förklara när och var fear appeals 
fungerar och varför de misslyckas. Den används för att skilja på processerna: kontroll av faran 
och kontroll av rädslan. EPPM kombinerar Rogers PMT modell och tar efter i förklarandet av 
hur meddelandeacceptansen påverkas av kontrollen av faran, samt definierar och expanderar 
vidare kontrollen av farans inverkan även vid avvisning av meddelandet (Witte, 1992). Wittes 
EPPM modell menar att individen som uppfattar fear appeals går igenom olika steg av 
utmätning av meddelandet. Vid första stadiet uppskattar individen hotet i problemet. Om 
uppskattningen ligger på en hög eller måttlig nivå av upplevt hot frambringas faran, och 
personen i fråga är motiverad att påbörja det andra stadiet som är en ytterligare uppskattning 
och leder till en utvärdering av effektivitet i det rekommenderade agerandet. När både 
nivåerna av upplevt hot och upplevd effektivitet är höga påbörjas den process som avser att 
kontrollera faran (danger control process). Individen som uppfattar en fara i problemet och 
det rekommenderade agerandet som effektivt för att avstyra problemet, blir motiverad att 
avstyra faran. När däremot individen uppfattar faran i problemet som stort, men effektiviteten 
i det rekommenderade agerandet som liten så kommer individen endast att försöka kontrollera 
sin rädsla (Witte, 1992). 
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Nivå av exponering av fara  

Tanner, Hunt & Eppright (1991), Neuman & Levi (2000) och Witte (1998) syftar på att den 
mest effektiva nivån på skrämsel vid användningen av fear appeals är att använda sig av en 
måttlig nivå av fara. För låg nivå skrämsel inte ger någon effekt och för hög nivå av skrämsel 
ger en alldeles för hög anspänning och drift vid mottagandet av meddelandet.  
Vidare menar Witte & Allen (2000) att det går att påverka mottagaren genom fear appeals 
såvida mottagaren exponeras av meddelande innehållande hög nivå av faktorer som skrämmer 
mottagaren i samband med att mottagaren tror att det går att skydda sig själv ifrån faran.   

Kritik mot fear appeals 

Hasting, Staed & Webb (2004) menar genom sin kritik mot den befintliga forskningen att den 
inte är tillräcklig samt brister i den mån att den inte är rättvist framställd. Den har enligt 
forskarna skett under kontrollerade förhållanden i laboratorium med otillräckligt med material 
som underlag. Här menar Witte (1992) att de empiriska forskningsresultaten är både 
osammanhängande och näst intill motsägelsefulla och att de främsta anledningarna är att 
tidigare forskare inte skiljt på upplevd fara och upplevt hot vilket är två helt separata 
processer hos mottagaren som man bör visa hänsyn till. Vidare menar Witte (1992) att 
tidigare undersökningar bygger på hur mottagaren accepterat meddelandet och inte på hur 
mottagaren avvisat meddelandet. För att förstå hur personer reagerar på fear appeals bör man 
förstå varför och hur fear appeals –budskap misslyckas.  Hon menar i samtycke med Dillard 
(1992) att begreppet fara har blivit desorienterat under den tid som fear appeals forskning 
existerat och att fokus borde återtas på hur fara påverkar mottagaren i större grad. 

Känslor och erfarenheter/minnen och upplevelser   

Levine (1997) menar att människor har för avsikt att upprätthålla minnen som framkallar 
positiva känslor och undviker eller ändrar minnen av de förhållanden som förorsakat negativa 
upplevelser. Vidare menar hon att människors tidigare känslomässiga reaktioner spelar en stor 
roll i skapandet av den personliga identiteten hos dem. Le Doux (1992) menar vidare genom 
Levine (1997) att upplevelser med känslomässig betydelse för personen ifråga är permanent 
lagrade i hjärnan till skillnad ifrån minnen ifrån andra upplevelser som behandlas av andra 
delar i hjärnans minnesfunktion. Detta påstående är delvis baserat på den upptäckten av de 
klassiska beteendemönster som utvecklar undvikande responser för exempelvis en fara. 
Levine (1997) menar att dessa responser kan bli återinsatta igen vid intaget av ett stressande 
stimuli. På så sätt raderas inte det känslomässiga utdöende minnet av en negativ upplevelse 
genom att personen ifråga avvisar det. Det som sker är att det trycker ner den invanda 
beteende responsen för att utrycka den känslan (ex. tårar).   
 
Zajonc (1980) påtalar det faktum att känslomässiga reaktioner snabbt kan bli återfunna även 
om de händelser som väcker de känslorna blivit bortglömda. Han påstod vidare att det finns 
ett separat lagringsminne för emotionella responser vilka kan påvisas genom ”själva 
upplevelsen” effekten. När visuella stimulin visas så kort så att mottagaren knappt kan 
referera till att han sett dem, associeras dessa stimuli till nya stimulis. Detta tyder på att 
negativa känslor är separerade ifrån minnen av upplevelser som framkallar dem, vilket också 
tyder på att människor har ett separat lagringsutrymme för olika känslor (Levine, 1997). 
Levine (1997) anser slutligen att minnen av förflutna känslor av sorg skulle vara mer stabila 
om människor fortsatte att minnas de händelser som en oåterkallelig förlust, istället för att 
betrakta händelsen som mindre betydande.   
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CANCERN TALAR- EN REKLAMKAMPANJ  

Cancerfonden  

Cancerfonden har funnits i ca 50 år och är en verksamhet som finansieras genom olika typer 
av donationer. Under de femtio senaste åren har Cancerfonden blivit landets största 
insamlingsorganisation. Insamling av gåvor, testamenten och lotterier har inbringat över fem 
miljarder kronor till organisationen. Cancerfondens vision är att cancer ska kunna botas och 
målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå visionen finansierar 
Cancerfonden svensk cancerforskning, insamlingen har bidragit till att de är en av de största 
finansiärerna av svenska forskningsprojekt om cancer (Cancerfondens hemsida). 
 
Marie Hammargren den nuvarande kommunikationschefen på Cancerfonden som sitter i 
Stockholm menar på att hon är bekant med begreppet fear appeals och när hon beskriver vad 
fear appeals innefattar säger hon att strategin handlar om att använda skrämmande fakta i 
marknadsföringen. Hon menar vidare att Cancerfonden har använt skrämmande fakta i deras 
reklam, men de inte gör det längre, då nackdelen med att använda fear appeals är att strategin 
inte har en långsiktig verkan. Anledning till att de använde fear appeals i kommunikationen 
beror på att det har effektiv genomslagskraft samt att meddelandet uppmärksammas. De har 
dock ändrat meddelandestrategi och arbetar med kommunikation som inger hopp istället. De 
vill kommunicera att finns hopp för cancerdrabbade människor på kort sikt samt att det finns 
hopp för morgondagens drabbade genom att bidra med forskning, de vill inge hopp. Hon 
bekräftar också att Cancern talar är fear appeals och att de efter den kampanjen inte använt 
sig fear appeals i kommunikationen.  
 

Om Cancern talar 

”Cancern talar” är en reklamkampanj som publicerades i kvälls- och dagspress i hela landet 
under mars månad år 2005. I reklamkampanjen var sjukdomen cancern personifierad och 
agerade som avsändare när han talade till det svenska folket, han framstod som den enda 
förloraren när cancerforskningen gjorde framsteg. Kampanjen är, enligt Cancerfondens 
hemsida starkt utformad i både text och språk. Målet med kampanjen var att samla in mer 
pengar till forskningen och att uppmuntra svenskarna att skänka mer pengar. För att på så sätt 
kunna uppnå deras vision som är att cancern ska kunna botas. Ellinor Bollman som var 
dåvarande kommunikationschef när kampanjen publicerades menar i ett pressmeddelande att: 
”Det är en vanlig känsla att man står helt maktlös inför cancern. Med annonserna vill vi 
förmedla att vi inte alls står maktlösa, tvärtom så har cancerforskningen lett till allt bättre 
behandlingsmetoder. En viktig uppgift för annonskampanjen är att inge hopp”. 
 

Reklamkampanjen  

Cancerfondens reklamkampanj Cancern talar bygger på att cancern i jag form talar ut till det 
svenska folket genom att han för en monolog där han får fram påståenden om cancern. 
Kampanjen publicerades i text format med vit text med svart bakgrund med följande rubriker: 
”Är du för Cancerfonden är du emot mig”, ”Sluta rota i mina hemligheter” samt ”De är 
mig på spåren.” Redan vid rubrikerna och färgspråket signalerar kampanjen något 
annorlunda och att det inte är en vanlig reklamkampanj för produktförsäljning. 
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Jag är Cancern 
Cancer talar i jag form, som att sjukdomen vore någon eller något i likvärdig form som 
mottagaren bör akta sig, vilket kan liknas vid en person som talar.  ”Cancern” börjar varje 
mening med jag. Han berättar om hur ”han” har betett sig under det senaste århundradet med 
uttal som ”jag hade inga motståndare alls” och som ”för hundra år sen kunde jag härja fritt”. 
På så sätt är cancern personifierad och talar öppet om vad denne gör idag och vad denne ställt 
till med den senaste tiden. ”Jag drabbar barn” säger Cancern och tar sedan upp cancerformen 
leukemi där han menar att de, har bra kontroll över den bland barn. Vilket också lyfter 
aspekten att han faktiskt också drabbar barn och inte bara vuxna kvinnor och män. Han syftar 
dock alltid tillbaka till Cancerfondens arbete där han omtalar dem som hans motståndare eller 
nästintill rival.  
 
Det är synd om honom för att Cancerfonden är emot honom. Han beskriver hans arbete där 
han skapat oceaner av tårar och gjort miljoner barn föräldralösa. Han syftar vidare på hur 
mycket sorg denne spridit och hur mycket saknad och ensamhet han bidragit med. När 
cancern talar relaterar han ofta till Cancerfonden genom påståenden som: ”Bara i Sverige har 
den där organisationen Cancerfonden över 400 forskningsprojekt och tusentals forskare för att 
hitta mina svaga punkter.” Cancerfonden är den som flåsar cancern i nacken, vilket cancern 
utrycker genom att han säger att han måste göra sin röst hörd. Han fastställer vidare att de inte 
har övertaget men att cancern känner att de (Cancerfonden) flåsar honom i nacken och han nu 
måste göra sin röst hörd. Idag är hans jobb mycket svårare menar han. Cancer säger sedan att 
”han” är rädd för att de kommer att utrota honom, där ”han” syftar på Cancerfonden. Även 
fast han uttrycker en viss rädsla är inte det faktum starkare än att han kommer att fortsätta att 
härja vilket han uttrycker följande: ”Jag är inte färdig.” Cancern påstår att: ”Jag har mycket 
kvar att göra Jag planerar att ge 50 000 svenskar cancer.”  
 
Som tidigare nämnt uttrycker cancern en viss självömkan för att Cancerfonden faktiskt 
försvårat hans arbete och hans existens men det faktum att han fortfarande verkar går inte att 
ta miste på då han menar att han är ihärdig och har levt genom sekler. Han ifrågasätter sedan 
följande; ”Tror de att de ska kunna besegra mig”? Vilket kan tolkas som att han vet att han 
fortfarande kommer att ha övertaget under en viss period framöver. Han konstaterar också att 
de inte har övertaget och styrker det med ack nej. Vilket också ger en antydan om att han inte 
kommer att låta sig besegras eller att han inte går att besegra.   
 
Välj sida! Är du för Cancerfonden är du emot mig, bara så att du vet avslutar han med. 
Cancern har liknande genre under hela reklamkampanjen och fortsätter med uttalanden som: 
”Jag har mycket kvar att göra, Akta dig, Jag har inte givit upp, De har inte övertaget, Är du 
för Cancerfonden är du emot mig, Känn dig inte överdrivet trygg etcetera.” För mer detaljerad 
information om kampanjen och dess innehåll se bilaga 2. 
 

MOTTAGAREN SVARAR- SYN PÅ REKLAMKAMPANJEN  

Respondenternas bakgrund 

Innan frågorna ställdes till respondenterna visades reklamen för dem. Kalle har läst en hel del 
om sjukdom en cancer då han själv varit drabbad, han associerar cancer med dåligheter och 
negativa upplevelser, dock menar han att det finns både fördelar och nackdelar med 
sjukdomen. Kalle har varit svårt drabbad av cancer i buken och för tillfället är han 
friskförklarad. Han tänker inte på cancer i sin vardag, men han blir kallad till läkarbesök 
varannan eller var tredje månad för att ta blodprov och andra kontroller. Kalle är inte rädd för 
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döden och menar att rädsla är inget han föraktar då han har varit rädd i tidigare skede av 
sjukdomens upptäckt. 
 
Enligt Frida är cancer elakartade tumörer och celldelningar, där hon förknippar sjukdomen 
med död och bara död. Hon säger att: ”Alla som jag vetat haft cancer har dött.” De 
erfarenheter som Frida har ifrån cancer är att hon själv varit drabbad, hon har haft godartat 
cancer i livmodern och blivit opererad två gånger och därmed blivit friskförklarad ifrån 
sjukdomen.  Hennes mormor har gått bort i sjukdomen. Hon hade cancer i magen som sedan 
spred sig i kroppen och infekterade andra delar med dödlig utgång.  Vanligtvis så tänker inte 
Frida på cancer i sin vardag, men ”När man ser människor som är flintskalliga och utan 
ögonbryn och ögonfransar så reagerar man och tänker stackars människa, han måste vara 
drabbad av cancer”. Hon själv är inte rädd för döden, men däremot är hon rädd för att hennes 
mamma ska dö. Det hon associerar till rädsla är ensamhet, hon är rädd för att bli lämnad själv, 
hon menar vidare att hennes rädsla kring tankar och död är begränsade till hennes nära och 
kära och specifikt då tomhet som bara är associerad till hennes mor, och rädslan av att bli 
lämnad själv. 
 
Olofs primära associationer till cancer var att det är en allvarlig sjukdom med dödlig utgång. 
Hans bror är för tillfället drabbad av en elakartad cancer i prostatan. Vilket resulterat i att Olof 
tänker på det oftare än annars, då brodern lider utav det. Han är inte rädd för döden där han 
menar att det är något som avtar med åldern, det är inget som skrämmer honom och det är 
inget som han tänker på. Däremot är hans uppfattning om rädsla är olika ifrån gång till gång.  
Där han menar att man inte är rädd om sig själv, utan man är rädd att anhöriga ska fara illa. 
Sara har mycket kunskap om cancer, bland annat om symptom historia, behandlingsmetoder 
och så vidare. Hon är påläst och förknippar cancer enbart med extrema tråkigheter. Hennes 
farmor har varit cancer sjuk i ett år innan hon avled samt att hennes sambo har varit 
cancersjuk och blivit behandlad för sjukdomen under en period. 
 
Vad Jesper vet att cancer är en dödlig sjukdom. Hans associationer är död, smärta, sjukdom 
och sorg. Jesper har inga personliga erfarenheter av ämnet. Hans farfar dog i cancer då han 
var mycket liten, och han har dock inget minne av det. Hans kusin och faster har också haft 
cancer, men det är inget som har inneburit några större förändringar för hans tillvaro. Cancer 
är inget han tänker på direkt i hans vardag och Jesper är inte rädd för döden. Så här omtalar 
Jesper hans associationer och känslor om rädsla: 
 

 ”Man kanske associerar rädsla till vad andra blir rädda för då är det ju rädsla att dem skadar sig, 
eller rädsla för att göra bort sig. Rädd för hur man blir uppfattad, jag tror att många andra 
associerar rädsla med att man ska göra illa eller slå sig eller så (Jesper).” 

 
Jasmin vet att folk dör i cancer och det att är en sjukdom som leder till döden. Hon menar 
vidare att den kan botas och återfalla. De associationer som hon har är att medelålders drabbas 
oftare och att sjukdomen i större grad omfattar äldre personer 50 från års- åldern. Hon menar 
att: ”Det verkar vara en smärtsam sjukdom.” Hon har aldrig varit drabbad av cancer och det är 
inget som hon tänker på i sin vardag. De personer som hon känner har haft sjukdomen har 
tillfrisknat och är därför ett överspelat faktum. Hon känner ingen som har dött i sjukdomen. 
Jasmin menar att man blir mer rädd om man har mycket kunskap och för mycket detaljer om 
det man är rädd för. Rädsla är om man har mycket kunskap om något, ex hjärtinfarkt, man 
kan bli mer rädd med mer detaljer. Hon exemplifierar om en bok som beskriver cigarett 
rökning och dess konsekvenser och menar då att hon är mer rädd när hon vet vad som händer 
med kroppen och när hon fått informationen på en mer detaljerad nivå.   
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Första intrycket/uppmärksamhet av reklamkampanjen 

Gemensamt för de flesta av de tillfrågade respondenterna var att de påpekade att reklamens 
layout var det som väckte deras intresse, svart bakgrund med vit text signalerade dem att det 
inte var en ”vanlig” reklam. Samt att de reagerade på cancern var personifierad och att den 
talade till dem. I vissa fall väckte reklamen varken intresse eller uppmärksamhet i andra fall 
väckte reklamen intresse men ingen uppmärksamhet.  
 
Kalle menar att han inte bryr sig om reklamen och att han inte tycker att den är så ”himla 
hemsk”, eftersom han menar att en sådan reklam inte skulle väcka hans uppmärksamhet i ett 
vardagligt sammanhang om han skulle stöta på den i en dagstidning. Han kände inget speciellt 
för den och menade att den var mer intetsägande. Frida som också varit cancersjuk i likhet 
med Kalle menar däremot att reklamen väckte hennes intresse då den presenterades i Jagform 
men också att det gjorde reklamen barnslig. Hon associerar reklamen med komik och någon 
form av sympati där hon menar att sympatin väcker någon form av medkänsla. ”Reklamen 
känns som en seriefigur i en barnserie där cancern är en elak grön bakterie, ungefär som” 
Vanish bakterien” som pratar med dig.” Men trots det så valde att läsa vidare, och det faktum 
att reklamen innehöll siffror och statistik gjorde den intressant, och hon menar att den innehöll 
rätt mängd siffror. Rubriksättningen bidrog också till hennes uppmärksamhet, då hon 
ifrågasatte vad reklamen menade med ”De är mig på spåren” och läste vidare av den 
anledningen. Men Frida tar inte en sådan reklam på allvar, men den är underhållande om det 
inte finns något annat att läsa men …”det är inget som jag reflekterar över”…konstaterar hon.  
 
Det som präglade Olles första inryck var layouten och att sjukdomen var personifierad vilket 
ledde hans associationer till att se på cancern som liemannen. Reklamen tycktes dock vara 
lättläst, informativ och bra. Sara reagerade också på det sätt reklamen framställer cancern och 
menar att de försöker framställa sjukdomen som the ”bad guy” men att ”han” går att bota, 
vilket gjorde att hon reagerade positivt på reklamen då den inger hopp. Hon tycker dock att 
reklamen är dålig, eftersom den innehåller för mycket text, men det som fångade hennes 
uppmärksamhet var formuleringarna i texten, och att det var en bra och välarbetad text.  
 
Jasmin menar att hon blev förvirrad av reklam då hon inte förstod vems sida som man skulle 
stå på, hon menar att detta inte helt klart framgick. Hon syftar på att det var formatet som 
väckte hennes uppmärksamhet, svart bakgrund med vit text signalerar att det är något viktigt 
som bör läsas. Sedan menar hon att det inte är så vanligt med reklam med enbart text, vilket 
också fångade hennes uppmärksamhet. Hon tolkar i vilket fall reklamen som att det är en 
kampanj för Cancerfonden där de vill att folk ska donera pengar. Jesper tillhör precis som 
Jasmin, den kategori av respondenter som inte har någon betydande koppling till sjukdomen, 
och han menar att det var rubrikerna i reklamen som framkallade hans uppmärksamhet, vilket 
gjorde reklamen intresseväckande och intressant … ”man vill läsa mer”… menar han. Han 
tolkar reklamen som att Cancerfonden håller på att utrota cancern.  
 

Uppfattat budskap 

Generellt så uppfattade respondenterna att kampanjens innehåll och budskap var nära kopplat 
till att Cancerfonden sökte stöd i form av monetära donationer. Vid förfrågan om budskapet så 
menade Kalle att han ansåg att Cancerfonden ville förmedla att de gör bra saker samt 
avsändarens avsikt var att försöka få pengar. Han tolkade att reklamen kommunicerade att det 
är bara Cancerfonden som gäller och han tycker att reklamen liknar mer propaganda vilket 
han inte tyckte om. Frida förmodar att det budskap som de vill framföra är sympati i 
tvålägeskede, i första hand vill de att man ska ha sympati för sjukdomen cancer och i andra 
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han så vill de informera mottagaren. Hon tror inte att den är mottaglig samtidigt som hon 
påpekar att hon tror att reklamen riktar sig mot ett segment som är över 25 år. Hon anser 
vidare att avsändaren verkligen vill upplysa om hur sjukdomen verkligen är, för att få 
sympati som moteffekt. Hon tror inte att reklamen får folk att känna varken sympati eller 
empati. Frida konstaterar att: ”jag tar inte åt mig….” 
 
Budskapet som Olle antar att de förmedlar är att avsändaren vill att de ska stödja 
Cancerfonden samt att de vill ha mera monetära donationer. Sara tolkar budskapet som att 
Cancerfonden vore den enda vägen att bota cancer och att hon tror att avsändaren inte vill att 
mottagaren ska ifrågasätta något annat heller. Reklamens slutgiltiga bedömning är att den är 
svår och dålig. ”Det är Cancerfonden som gäller och det gäller att ge pengar (Sara).” 
 
Enligt Jasmin så är budskapet är att var och en av oss som läser det här kan vara en del i 
kampen mot cancern genom att bidra med pengar. Avsändaren vill att man ska skänka pengar 
till forskningen. Hon syftar på att det finns två typer av folk de som reagerar starkt på ord och 
de som reagerar stark på bilder och hon är en dem som reagerar stark på bilder. Hon uttrycker 
att: ”Bilder är obehagligare än ord, jag läser och förstår vad det står men text är text, hade det 
funnits mer bilder, en röst som berättade då kanske jag hade känt mig mer berörd och kanske 
ringt Cancerfonden för ett bidrag men det gör jag inte nu.” 
 
Jesper menar att budskapet är: Stöd Cancerfonden så kan du hjälpa till att utrota cancern. Han 
tolkar reklamen som de flesta respondenterna gör och menar att avsändarens primära avsikt är 
att få pengar samt att informera. Möjligtvis försöka de få mottagarna att känna sig berörda så 
att dem bidrar. Han anser att Cancerfonden är självgod då de försöker kommunicera att dem 
är väldigt bra och han säger också att: ”Jag tycker att reklamen är bra för att den är 
informativ.” 

Känslor  

Olle menar reklamen fångande hans intresse om vidare information. Han kände inte att 
meddelandet i reklamen varken hotade eller gjorde honom rädd för problemområdet. 
Reklamkampanjen kommer inte att få mottagaren att ändra attityd kring problemområdet, 
däremot så rådde det osäkerhet om han skulle vilja ändra beteende, eftersom även om han inte 
blev rädd och hotad så började han tänka. ”Man fick sig en funderare” uttryckte Olle. 
Mottagaren ifrågasatte dock varför han skulle ändra attityd då han anser att Cancerfonden 
klarar sig bra som det är. Sara menar att reklamen inte har påverkat henne, och syftar specifikt 
på att den varken kommer få henne att ändra handlingar som att exempelvis sluta röka eller att 
donera pengar, hon konstaterar att hon är oberörd av reklamen liksom Kalle är det.  
 
Frida menar att reklamen inte heller har påverkat hennes handlingar kopplade till 
problemområdet, som till exempel att vara mer uppmärksam på produkter som framkallar 
cancer, eller att röka mindre. Sara kommer dock vilja ändra beteende men inte för att 
reklamen har påverkat henne, utan för att hennes situation ser ut som den gör, det är hennes 
inre faktorer som påverkar detta. Hon utrycker en vag rädsla då reklamen får henne att minnas 
vad hon faktiskt gått igenom, och att den tar upp hennes verklighet på ett absurt sätt som inte 
riktigt stämmer. Men hon påtalar att det är hennes egna känslor och det har inte något med 
reklamen att göra. Hon säger att hon vill ändra sin attityd men att hon inte riktigt vet om hon 
kommer att göra det. 
 
Kalle syftar på att reklamen inte alls berörde honom på det känslomässiga planet. Han kände 
att reklamen varken hotade honom eller anspelade på hans rädsla. Han var helt oberörd av 
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reklamen och menar att den inte skulle få honom vare sig att ändra beteende eller vilja ändra 
beteende eller attityd kring problemområdet. Han tycker att reklamen rent är löjlig och menar 
att den både är fel och missvisande, där han syftar på att den är tagen ur sitt sammanhang.  
 
Frida blev irriterat och stött då hon anser reklamen löjlig. Hon ifrågasätter varför man ska ha 
empati med något som är ont. Vidare ifrågasätter hon reklamens koncentration på den 
elakartade cancern, då det även finns en godartad cancer också. Hon syftar vidare på att ”Alla 
dör inte av cancer, alla räddas inte av forskning”. Frida säger att hon känner sig arg då 
reklamen enbart fokuserades på det elakartade cancerformerna, men däremot så känner hon 
sig varken hotad eller rädd av reklamen. Hon känner irritation efter en sådan reklam, där hon 
hävdar att: ”… det blir en reaktion men den är luddig jag kan inte sätta fingret på den… ” 
 
Frida menar i likhet med Sara och Kalle att cancerns version av historien inte stämmer vilket 
gör att reklamen bara känns dum. Jasmin menar att hon varken känner sig rädd eller hotad av 
reklamen, däremot känner hon att reklamen förvirrar henne då hon ifrågasätter vem 
avsändaren är, cancern eller Cancerfonden? Vidare anser hon att informationen är intressant, 
speciellt med statistik som visar förbättring. Det är ett viktigt faktum att de inte är 
subventionerade av staten och Jasmin får en liten känsla där hon tycker att Cancerfonden är 
bra och att det är tryggt att dem finns. ”Det är skönt att det finns någon som bryr sig …Jag 
känner inget hot, jag känner inte mig rädd, snarare uppmuntrad, det går ju ändå ganska bra”. 
 
Jesper menar att han tycker att reklamen är spännande, han tycker inte att den är så negativ, 
däremot så känner han att Cancerfonden uttalar sig med mycket självsäkerhet och att dem 
trycker på att mottagaren inte ska känna sig trygg. Han tycker inte heller att reklamen varken 
hotar honom eller bidrar till att han känner sig rädd. Däremot anser han att Cancerfonden 
uttrycker sig provocerande. Men han tar inte åt sig av det. Han menar vidare att det är mycket 
information och det gör att han blir mer intresserad.  
 

Handlingar   

Olle fick en tankeställare kring reklamen men kommer inte att ändra på något beteende. Han 
syftar dock på att hans tidigare erfarenheter hade en inverkan på hur han uppmärksammar 
reklamen. Reklamen väcker förhoppningar om broderns tillstånd, han kanske tillfrisknar 
tänker han och han syftar på att: ”Jag fastnar mer för Cancerfonden eftersom det berör mig.” 
 
Reaktionen på reklamen berodde dock mest på den omvända monologen och att cancern 
faktiskt talar till en. Detta påverkar dock inte hur han ser på problemområdet, där han menar 
att reklamen faktiskt inte kom med några nyheter. Allt detta visste han innan han läste 
reklamen, de kom inte med några nyheter menar han. Vidare menar han hans tidigare 
erfarenheter inte påverkar hans inställning eftersom hans broder levt länge med sjukdomen. 
Slutligen menar Olle att han inte tar åt sig av reklamen och han inte tar anstöt av den då han 
förkastar meddelandet i ren självbevarelse bedrift. Han menar att man ska dö ändå så varför 
ska man gå runt och oroa sig över det. ”Dödsångest är slöseri på tid” menar han. 
 
Sara menar i likhet med Olle att hon uppmärksammar reklamen för att hon kan relatera till 
ämnet och på grund av hennes erfarenheter. Men hon kommer inte att ändra sina handlingar, 
kopplade till problemområdet som att vara mer uppmärksam på produkter som framkallar 
cancer eller att röka mindre. Men trots detta så utrycker Sara en vilja att ändra beteende (som 
att röka mindre), men menar att det inte är för att reklamen påverkat henne. Hon menar att det 
är för att hennes situations ser ut som den gör och att det är på grund av hennes inre faktorer.  
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Hennes erfarenheter spelar en stor roll i uppfattandet av reklamen men också på grund av 
hennes känslor om problemområdet. Hon menar att mottagaren måste kunna relatera till 
ämnet för att få en motsatt effekt. ”Det är inte Okej att trycka upp känslor som inte stämmer… 
Reklamen kör ett fulspel och det är inte Okej.” Sara anser att det finns två utfall av 
sjukdomen. Antingen överlever den som är drabbad och då stämmer inte reklamen, då 
cancern är en sjukdom som går att bota. I utfall nummer två så dör den som är cancersjuk och 
då kan de ju ändå inte rädda den som blivit utsatt. I Saras fall så kunde inte hennes farmor 
som var cancersjuk räddas. I hennes sambos fall som tillfrisknat ifrån sjukdomen, hävdar att: 
”Det inte går att generalisera om en fråga som cancer då alla har olika uppfattningar och 
känslor om ämnet.” 

 

Kalle som varit cancerdrabbad menar i likhet med Sara att det är inkorrekt att anspela på 
rädsla av Cancerfonden. Han ansåg att reklamen var förnedrande och att det inte är accepterat 
med en sådan typ av marknadsföring. Det är fel att Cancerfonden anspelar på rädsla och han 
tycker inte alls om det.  Kalle ser på sig själv som immun. Om han hade sett en sådan reklam 
hade han läst den och bläddrat vidare menar han. Han markerar dock att det finns ett samband 
mellan hur han uppmärksammar reklamen och hans erfarenheter, och han skulle absolut läsa 
det då han är mer uppmärksam på allt kring cancer. Vidare konstaterar han att han känner sig 
stött när han uppmärksammar reklamen. Han anser dock att han vet bättre så därför så spelar 
det egentligen ingen roll. Sjukdomen har gjort honom immun och känslokall. Han säger att 
han inte skulle handla utefter reklamens rekommendationer. Han menar vidare att hans 
inställning till problemområdet inte har påverkats efter av meddelandet. ”Jag vet inte riktigt 
om det fans något direkt samband mellan mina erfarenheter och min generella uppfattning om 
problemområdet då jag blivit immun, jag har inte tänkt på det” menar han.  
 
Till skillnad ifrån Kalle så tror inte Frida att hennes erfarenheter gör att hon uppmärksammar 
reklamen bättre, det är mer layouten på reklamen som hon uppmärksammar. Hon är däremot 
kritisk mot kampanjen då hon tror att de personer som varit drabbade av elakartad cancer tar 
åt sig mer av kampanjen än människor som inte alls är drabbade. Hennes reaktion på 
reklamen anser hon heller inte ha påverkats, då hon är frisk ifrån cancer idag. ”Jag kom 
undan, jag tar inte åt mig då min cancer var snäll” konstaterar hon. 
 

Frida menar att personliga relationer spelar en stor roll i dessa frågor, hennes mormors 
bortgång tog inte så hårt på henne därför att hon inte hade en bra relation med sin mormor och 
hon var liten. Därför har hon inga större negativa erfarenheter av sjukdomen. Hon tror också 
att acceptansen av död spelar stor roll. Frida antar att hon förmodligen kommer att känna 
aggression om hon hade sett reklamen och hennes mamma eller personer som står henne nära 
dör i sjukdomen. Hon syftar på att man bör observera personliga relationer. Hon anser inte att 
det finns ett samband mellan tidigare erfarenheter och uppfattningen av det uppmärksammade 
problemområdet där hon säger att: ”Avsändaren kan inte ha misslyckas mer än med mig, Jag 
kan inte ha brytt mig mindre om reklamen än om jag inte varit drabbad.” 
 

Frida tror heller inte att pengarna inte dit dem ska, oavkortat vill säga. Frida tror mer att man 
påverkas av positiv än negativ reklam, och att bilder påverkar mer, då de sätter sig på 
hornhinnan. ”Den dagen någon dör av en cigg får man en tankeställare. ”Jag gör allt men får 
inte cancer” fastställer hon.  
 
Jasmin som varken varit drabbad eller har känslomässig erfarenhet av cancer menar att 
reklamen inte kommer inte att få henne att ändra attityd. Hon tycker att hon har fått mer 
kunskap genom denna kampanj, men den kommer inte heller att få henne att ändra beteende 
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kring hennes konsumtion av cancerframkallande ämnen eller produkter. Hon konstaterar att 
hon inte blir yngre och behöver därför ta hand om sig själv bättre, sjukdomsrisken ökar med 
åldern menar hon. Hennes bild av cancersjuka människor har präglats av reklam om cancer, 
och menar att en cancersjuk person är en man eller kvinna i övre medelåldern. Då hon själv 
börjar närma sig medelåldern, försöker hon att sluta röka och att använda rätt produkter: ”Jag 
kommer att vilja ändra beteende, men jag kommer inte att göra det.” 

 

Jasmin tillägger att hon kanske borde vara rädd eftersom hon haft vänner i ung ålder som 
drabbats av sjukdomen, samtidigt som hon konstaterar att de överlevde. Eftersom de 
överlevde så är cancer något som går att överleva. Det bidrar till att hennes bild av cancer inte 
är livshotande och därför blir hon inte rädd på samma sätt. Att Jasmin inte blir rädd beror på 
att hon ser cancern som en sjukdom som inte har så hög dödsrisk, där hon menar att hon blir 
stressad av reklamen men inte rädd. Anledningen till att hon läser reklamen har ingenting med 
hennes erfarenheter att göra eftersom hennes reaktion var mer fokuserad på layouten den 
svarta bakgrunden med vit text. Hon menar att hon känner till Cancerfonden efter den här 
reklamen och för att de ska gå runt så behöver de pengar. Budskapet har gått fram, men att 
Cancern Talar känns mer som del av en reklamkampanj, ofullständig. Den behöver en 
uppföljning för att hon ska skänka pengar. Jasmin hoppas att de kommer med någonting mer 
efter det här för att det ska leda någon vart. Hon kanske skulle kunna ändra handlingar om 
hon sett fortsättningen. Hennes inställning till problematiken har inte ändrats, det enda som 
har hänt är att hon känner till Cancerfondens och deras forskning och ser det som något 
positivt.  
 
Jasmin tror at det finns en koppling mellan erfarenheter och hon tror att det beror på 
personligheter, hon tar inte åt sig så mycket av vad andra har varit med om. Hon tror att det 
hade vart annorlunda om hon själv hade haft cancer, då tror hon att hon hade skänkt pengar 
till Cancerfonden. Hade hon varit drabbad eller haft en nära anstående som hon sett varit 
drabbad så hade hon säkert ändrat inställning. Reklamen kommer inte att få mig att ändra 
handlingar. Det kommer förmodligen att få mig tänka mer på att cancern finns och det alltid 
är en riskfaktor: ”Jag kommer att tänka mer på riskfaktorn och att cancern faktiskt existerar.” 

 

Jesper lyfter en annan aspekt rörande reklamen, och han menar att: ”Nej! Jag skulle inte vilja 
göra något av vad reklamen rekommenderar eftersom den provocerar. ”Men om kampanjen 
skulle få mer publicitet och mycket utrymme, då kanske han skulle börja tänka mer på det. 
Han anser att om man hade haft en nära relation till cancern att en nära i familjen eller nära 
vän hade drabbats och dött så tror han att han skulle tycka att det var jobbigare. I det fallet tror 
han också att han skulle uppfatta mer rädsla och obehag. Personligen så uppfattar han 
reklamen som mindre hotfull och mer som informativ. Han tror att det är för att han inte har 
varit drabbad och för att han inte har någon i hans närmsta krets som är drabbad. ”Den här är 
information känns mer som en aha-känsla för mig. Fokus ligger mer på information än att 
man ska se det som hot och rädsla i detta meddelande”. 
 
Jesper tycker mer som Jasmin att Cancerfonden gör ett bra jobb och att dem behövs. Han 
tycker att det är bra. Han nämner också en situation som han tror uppkommer om en 
cancersjuk person får syn på reklamen. Då han tror att personens rädsla få denne att ”stoppa 
huvudet i sanden” och se åt ett annat håll, på grund av sorgen förknippad med 
problemområdet. Han anser också att dem drabbade personerna tycker att det är jobbigt att 
Cancerfonden river upp ett sådant känsligt ämne.     
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Jesper menar att det självklart finns kopplingar mellan hans vrist på erfarenheter av cancer 
och hans uppfattning där han menar att ens historia påverkar otroligt mycket. Relevansnivån 
är som vilken reklam som helst, reklamen vill väcka hans uppmärksamhet, om han är en 
person som inte har så mycket att associera till så reagerar han inte så mycket anser han. Han 
påpekar att Cancerfonden trycker in ganska mycket information i annonsen. Vilket gör den 
spännande, han menar att han vill läsa därför att det är en ganska bra reklam trots allt, och han 
säger: ”Du är selektiv i information som kommer, är det något du kan relatera till personlig så 
kommer det in. Annars kanske det bara åker förbi.” 

Etik  

Ur ett etiskt perspektiv ansåg Kalle att reklamen var förnedrande och att det inte är okej med 
sådan typ av marknadsföring. Det är fel att Cancerfonden anspelar på rädsla och att han inte 
tyckte det om det alls. Vilket också tyder på att han ansåg att reklamen innehöll rädsla. 
Däremot så anser Frida att det är helt acceptabelt med en sådan typ av marknadsföring då hon 
menar att hon vet och har varit drabbad, men det är ingen bra kampanj för personer som inte 
varit drabbade av sjukdomen. Personligen anser hon däremot reklamen är oetisk, 
affärsmässigt tycker hon att den är bra. Sara reagerade starkare på reklamen då hon menar att 
det inte är godtagbart med en sådan reklam då den relaterar till död vilket är ytterst 
respektlöst. Likaså när de anspelar på rädsla vilket är fult. 
 
Olle finner inga konstigheter med en sådan reklam. Det spelar honom inte så stor roll. Jesper 
har liknande åsikter och tycker att det är ren information och det är bra. Han menar att ur en 
etisk synvinkel så kanske vissa personer känner sig störda på det. Men att det för honom är 
det helt okej. Dock tillägger Jesper att det är dumt att anspela på sådana känslor som rädsla, 
det är inget som folk blir glada över. Där han syftar på att det kan vara tabu med döden. 
Samtidigt som han anser att man ska kunna prata om det också och då menar han att det inte 
är rädsla längre. Jasmin tycker att de får göra hur de vill. Hon ifrågasätter varför den inte 
skulle vara acceptabel. Företag får göra vad dem vill. Hon tycker inte att de anspelar på så 
mycket rädsla. Hon tror heller inte att rädsla inte är så effektivt på det här sättet. Hon tror inte 
att folk ändrar sina handlingar för att man rädd eller hotad, mer för att man vill ändra handling 
inte för att man är rädd. Hon anser inte att reklamen är så läskig och att den anspelat på rädsla. 
Den är lite okonventionellt skriven hävdar hon. Slutligen så menar Jasmin att det är en löjlig 
diskussion. 
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ANALYS 

Uppfattningen av ett fear appeal meddelande 

De flesta respondenters första intryck handlade om bild- och textspråk som skiljde sig ifrån 
vanliga reklamannonser, samt att reklamen var av hotande karaktär. I kampanjen framgick det 
även att cancern var ”någon” vilket väckte intresse hos de flesta. Personifieringen av cancern 
gav andra associationer än cancern som en sjukdom. Olle associerade cancern till liemannen, 
och menade att uppmärksamheten fokuserades på att sjukdomen talade till honom som en 
person. Frida menar att reklamen känns som en seriefigur i en barnserie där cancern är en elak 
grön bakterie som pratar med dig, vilket också gjorde reklamen barnslig. Leventhal (1971) 
beskriver uppfattningen av faran som en känslomässig respons, vilket gör att mottagaren blir 
berörd. Samtidigt som mottagaren blir berörd sker reaktionen på faran vilket är när 
mottagaren uppmärksammar faran och vill skydda sig mot den. Men Frida styrker dock att 
hon inte bryr sig. Kalle menar i likhet med Frida att han inte heller bryr sig. En sådan reklam 
väcker inte hans uppmärksamhet, Kalle menar att den är intetsägande.  
 
Att Kalle och Frida inte bryr sig om att uppmärksamma faran i reklamen kan relateras till 
Leventhals (1971) uttal i driftteorin där han syftar på att det finns anledningar till att 
sambandet mellan fara och handling inte sammanfaller. Dessa uppstår när variabler som 
uppfattat faran inte reagerar som de ska på faran eller om mottagaren koncentrerar sig för 
starkt på faran och tappar fokus ifrån själva handlingen. Sara som har en nära relation till en 
cancerdrabbad reagerade på hur reklamen framställer cancern, och menar på att de försöker få 
cancern att verka som ”the bad guy” genom personifieringen. Men att han går att bota, vilket 
gjorde att hon reagerade positivt på reklamen då den inger hopp. Det som fångade hennes 
uppmärksamhet är de välarbetade formuleringarna i texten. Wittes EPPM-modell menar att 
individen som uppfattar fear appeals går igenom olika steg av utmätning av meddelandet och 
vid första stadiet uppskattar individen hotet i problemet. 
 
Jasmin syftar på att det var formatet i meddelandet som först väckte hennes uppmärksamhet 
men nämner dock att hon blev aningen förvirrad av texten. Svart bakgrund med vit text 
signalerar att det är något viktigt som bör läsas. Sedan menar hon att det inte är så vanligt med 
en reklam med enbart text, vilket också fångade hennes uppmärksamhet. Jesper menar att det 
var rubrikerna i reklamen som framkallar hans uppmärksamhet, och han tycker att reklamen 
är intresseväckande. Witte (1992) menar att fear appeals kan definieras utefter två utfall; de 
kan karakteriseras utefter innehåll samt den reaktionen de väcker hos deras åskådare.   

Fear appeals som budskapsstrategi  

Flertalet av respondenterna förstod att kampanjens innehåll och budskap kom ifrån 
Cancerfonden, men uppfattningen om meddelandets karaktär varierade. Vissa av 
respondenterna uppfattade meddelande som ren informativ medan andra hade en mer kritisk 
syn på kampanjen. Att Cancerfonden sökte stöd i form av monetära donationer var uppenbart 
för de flesta. Kalle som varit drabbad av cancer ansåg att Cancerfonden ville förmedla att de 
gör bra saker samt avsändarens avsikt var att försöka få pengar. Han tyckte dock att reklamen 
liknar mer propaganda vilket han inte tyckte om. Frida som också varit drabbad förmodar att 
det budskap som de vill framföra är sympati, i första hand vill de att man ska ha sympati för 
sjukdomen cancer och i andra han så vill de informera mottagaren. Hon menar dock att hon 
inte tar åt sig. Leventhal (1971) menar att det finns en ytterligare komponent som sker när 
mottagaren utsätts för fara. Förutom de två huvudsakliga processerna i ett fear appeal som 
sker i en situation som kan tolkas farliga, vilka är; ett försök att förändra situationen eller en 
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känslomässig process kontra faran, så sker en tredje process. Denna innebär att mottagaren 
skapar en attityd för att kontrollera den uppfattade faran hos sig själv. Det finns en kognitiv 
omkodare mellan stimulit (faran) och responsen på stimulit hos mottagaren. Han menar att det 
inte är det externa stimulit (faran) som leder till själva responsen utan det är det omkodade 
och utvecklade versionen av processen i modellen som leder till ett beteende. Olle och Sara 
som hade nära anhöriga som varit drabbade uppfattade budskapet att avsändaren vill ha stöd. 
Olle menar att de vill ha mer pengar och Sara syftar på att de hon förstod som att de vill 
kommunicera att de är den enda vägen att bota cancer. Hon menar slutligen att kampanjen är 
både svårförståelig och dålig. Men det var dock få respondenter som svarade att meddelandet 
hotade dem eller uppfattade att de blev rädda av att läsa meddelandet i första taget. 

Reaktionen på ett fear appeal meddelanden  

Hot, rädsla, attityder och beteenden är fyra huvudkomponenter som dominerar ett fear appeal 
meddelande. Fear appeals kan karakteriseras av dess innehåll som anspelar på mottagarens 
hot och rädsla eller utefter mottagarens reaktion. Strategins huvudsakliga syfte är att övertyga 
och influera mottagaren och att försöka ändra attityd och beteende genom att presentera för 
denne hotande konsekvenser (Neuman & Levi, 2003, Witte, 1992, Dillard, 1994). 
Olle menar att det enda som reklamen väckte hos honom var intresse om sjukdomen. Olle 
som dessutom har en cancersjuk bror menar att reklamen inte gjorde honom rädd eller hotad, 
men reklamen genererade en tanke process om problemorådet. Sara menar att reklamen inte 
har berört henne alls, vilket också Kalle anser. Enligt Zajonc (1980) kan känslomässiga 
reaktioner snabbt bli återfunna även om de händelser som väcker de känslorna blivit 
bortglömda. Han menar att det finns ett separat lagringsminne för emotionella responser vilka 
kan påvisas genom ”själva upplevelsen”. När visuella stimulin visas så kort så att mottagaren 
knappt kan referera till att han sett dem, associeras dessa stimuli till nya stimulis. 
 
Sara kommer dock att vilja ändra beteende, men inte för att reklamen påverkat henne. Hon 
uttrycker dock en vag rädsla då reklamen får henne att minnas vad hon faktiskt gått igenom. 
Wittes menar enligt hennes EPPM-modell, att individen som uppfattar fear appeals går 
igenom olika steg av utmätning av meddelandet. Vid första stadiet uppskattar individen hotet i 
problemet, vilket Sara gjorde. Vidare menar Witte att om uppskattningen ligger på en hög 
eller måttlig nivå av upplevt hot frambringas faran, och personen i fråga är motiverad att 
påbörja det andra stadiet som är en ytterligare uppskattning och leder till en utvärdering av 
effektivitet i det rekommenderade agerandet. När både nivåerna av upplevt hot och upplevd 
effektivitet är höga påbörjas den process som avser att kontrollera faran (danger control 
process). Sara menar att hon vill men troligtvis inte kommer att ändra sitt beteende. Individen 
som uppfattar en fara i problemet och det rekommenderade agerandet som effektivt för att 
avstyra problemet, blir motiverad att avstyra faran. När däremot individen uppfattar faran i 
problemet som stort, men effektiviteten i det rekommenderade agerandet som liten så kommer 
individen endast att försöka kontrollera sin rädsla (Witte, 1992).  
 

Attityder och beteenden  

Generellt så var det ingen av respondenterna som yttrade sig om att reklamen resulterade i att 
de kommer att ändra ett beteende. Inte heller var det någon som direkt yttrade att reklamen 
fick dem att ändra attityd om problemområdet. Leventhal (1971) tar upp två huvudsakliga 
processer som sker i en situation som kan tolkas farliga vilka är antingen ett försök att 
förändra situationen eller uppkomsten av en känslomässig process kontra faran. Här 
ifrågasätter Olle varför han ska ändra attityd då han menar att Cancerfonden verkar klara sig 
bra ändå. Sara syftar på att hon vill ändra sin attityd men att hon inte riktigt visste om hon 
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skulle göra det. Leventhal (1971) menar vidare på att samtidigt som mottagaren blir berörd 
sker reaktionen på faran vilket är när mottagaren uppmärksammar faran och vill skydda sig 
mot den. Parallellsvarsmodellen menar att alla variabler i processen sker samtidigt i en 
parallell process direkt efter att faran uppkommit. Om en situation är tolkad av en person som 
farlig kan detta antingen generera till försök att reda ut den farliga situationen för att hantera 
och undvika faran eller så kan situationen framkalla känslor i form av rädsla. De två 
huvudsakliga processerna som sker i en situation som kan tolkas farliga är 1) ett försök att 
förändra situationen eller 2) en känslomässig process kontra faran (Leventhal, 1971).  
Kalle varken kände att reklamen hotade honom eller anspelade på hans rädsla. Han var helt 
oberörd av reklamen och menar att den inte skulle få honom att ändra beteende eller attityd 
kring problemområdet.  Han tycker att reklamen rent är löjlig och menar att den både är fel 
och missvisande, han menar att den är tagen ur sitt sammanhang. Enligt Leventhal (1971) är 
fear control är en känslomässig fas i parallelresponsemodel där mottagaren reagerar på inre 
signaler som uppkommer utifrån egna känslor gentemot faran, här väljer mottagaren 
beteenden som avser att kontrollera den uppkomna rädslan vid faran. Ingen av dessa 
reaktioner sker renodlat det är dock alltid någon av dessa som dominerar menar han. 
 

Handlingar  

Leventhal (1971) hävdar att det finns ett samband mellan stimulus och handling och utan 
detta samband så utgår handling. Det finns ytterligare anledningar till att sambandet mellan 
fara och handling inte sammanfaller, vilket framförallt sker när de variabler som uppfattat 
faran inte reagerar som de ska på faran eller om mottagaren koncentrerar sig för starkt på 
faran och tappar fokus ifrån själva handlingen. Olle menar att reklamen väcker förhoppningar 
om broderns tillstånd, han kanske tillfrisknar. Reaktionen på reklamen berodde dock mest på 
den omvända monologen och att cancern faktiskt talar till en. Reklamen kom inte med några 
nyheter och att allt detta visste Olle redan innan han läst reklamen. Vidare hävdar han att hans 
tidigare erfarenheter inte påverkar hans inställning till reklamen eftersom brodern levt länge 
med sjukdomen. Slutligen menar Olle att han inte tar åt sig av reklamen eller tar anstöt av 
reklamen, eftersom han förkastar meddelandet i ren självbevarelsebedrift: ”Om man ändå ska 
dö, så varför ska man gå runt och oroa sig över det.” Av den anledningen påverkas han inte av 
reklamen vilket leder att han inte kommer att handla efter dess rekommendationer. Det fanns 
tydligen inget stimulus i Olles fall som kunde ha lett till handling.  
 
Sara menar i likhet med Olle att hon uppmärksammar reklamen för att hon kan relatera till 
ämnet och på grund av hennes erfarenheter. Men hon kommer inte att ändra handlingar. Hon 
menar att hon heller inte kommer att ändra handlingar kopplade till problemområdet som att 
vara mer uppmärksam på produkter som framkallar cancer eller att röka mindre. Det är inte på 
grund av reklamen som hon kommer att ändra handlingar. Utan att det är för att hennes 
situation ser ut som den gör och att det är på grund av hennes inre faktorer. Sara reagerar 
utefter Leventhals (1971) fear control när hon hänvisar till sina inre faktorer. Fear Control är 
en känslomässig fas i parallellresponse model där mottagaren reagerar på inre signaler som 
uppkommer utifrån egna känslor gentemot faran, detta beteende väljer mottagaren för att 
kontrollera den uppkomna rädslan vid faran. Trots detta så utrycker Sara en vilja att ändra 
beteende (som att röka mindre), men menar att det inte är för att reklamen påverkat henne. 
 
Frida blev både irriterat och stött då hon anser reklamen löjlig. Vidare ifrågasätter hon 
reklamens koncentration på den elakartade cancern, då det finns en godartad cancer också. 
Hennes reaktion kan tyda på att hon skapat en attityd gentemot faran. Leventhal (1971) menar 
att det finns en ytterligare komponent som sker när mottagaren utsätts för fara. Vilket är den 
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tredje variabeln i modellen som innebär att mottagaren skapar en attityd för att kontrollera den 
uppfattade faran hos sig själv. Det finns en kognitiv omkodare mellan stimulit (faran) och 
responsen på stimulit hos mottagaren. Han menar att det inte är det externa stimulit (faran) 
som leder till själva responsen utan det är det omkodade och utvecklade versionen av 
processen i modellen som leder till ett beteende. 

Erfarenheter  

Att erfarenheter spelar en roll vid uppfattningen av ett fear appeal meddelande var de flesta 
respondenter överens om. Uppfattningen och reaktionen varierade dock mellan olika 
respondenter beroende på vilken känslomässig erfarenhet de hade. För Olle påverkar hans sätt 
att se på reklamen då han menar att han fastnar mer för Cancerfonden eftersom det berör 
honom. Det spelar dock ingen roll för hans inställning till problemområdet, eftersom den 
anhörige som är drabbad levt länge med sjukdomen. Sara har en liknande inställning 
gentemot hennes erfarenheter och problemområdet, och menar att hon uppmärksammar 
reklamen för att hon kan relatera till ämnet och på grund av hennes erfarenheter. Det spelar 
dock inte någon roll, då det inte påverkar Sara att ändra sina handlingar. Kalle som ser sig 
själv som immun gentemot problemområdet, men markerar dock att det finns ett samband 
mellan hur han uppmärksammar reklamen och hans erfarenheter. Han skulle absolut läsa det 
då han är mer uppmärksam på allt som rör cancer, men läst och bläddrat vidare, eftersom hans 
erfarenheter gjort honom både immun och känslokall. Zajonc (1980) hävdar att känslomässiga 
reaktioner snabbt kan bli återfunna även om de händelser som väcker de känslorna blivit 
bortglömda. Frida tror inte att hennes erfarenheter gör att hon uppmärksammar reklamen 
bättre, vilket skiljer sig ifrån de andra respondenters känslomässiga erfarenheter. Le Doux 
(1992) menar vidare genom Levine (1997) att upplevelser med känslomässig betydelse för 
personen ifråga är permanent lagrade i hjärnan till skillnad ifrån minnen ifrån andra 
upplevelser som behandlas av andra delar i hjärnans minnesfunktion. 
 
Zajonc (1980) menar att det finns ett separat lagringsminne för emotionella responser hos 
varje individ. Detta kan påvisas genom ”själva upplevelsen” effekten syftar han vidare på. När 
visuella stimulin visas så kort så att mottagaren knappt kan referera till att han sett dem, 
associeras dessa stimuli till nya stimulis. Detta tyder på att negativa känslor är separerade 
ifrån minnen av upplevelser som framkallar dem, vilket också tyder på att människor har ett 
separat lagringsutrymme för olika känslor (Christianson, 1992B genom Levine, 1997). 
 
Jasmin tror att det hade vart annorlunda om hon själv hade haft cancer, och syftar på att om 
hon hade varit drabbad eller haft en nära anstående som varit drabbad så hade hon säkert 
ändrat inställning. Jesper nämner i intervjun att han uppfattar sin som mer objektiv än 
subjektiv och att hans fokus ligger mer på informationsvärdet i kampanjen. Jesper markerar 
att det självklart finns kopplingar mellan hans erfarenheter av cancer och hans uppfattning där 
ens historia påverkar otroligt mycket i allt. Han syftar också på att det kan vara anledning till 
att han uppskattar informationsvärdet i reklamen. Vilket slutligen är den anledningen till att 
han absolut tror att hans förutfattade mening har någon inverkan på hur han uppfattar 
reklamen. Om han hade haft en nära relation till cancern som att familj eller vänner hade 
drabbats och dött så skulle han tycka att det var jobbigare. I det fallet tror han också att han 
skulle uppfatta mer rädsla och obehag. Levine (1997) anser slutligen att minnen av förflutna 
känslor av sorg skulle vara mer stabila om människor fortsatte att minnas de händelser som en 
oåterkallelig förlust, istället för att betrakta händelsen som mindre betydande.   
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SLUTSATSER 
Enligt de respondenter som intervjuades om reklamkampanjen Cancern Talar finns det ett 
samband mellan de känslomässiga erfarenheter beroende på vilken koppling respondenten har 
till sjukdomen cancer. Detta samband var svårt att synliggöra då det dels innefattar hur 
respondenten uppfattar fara och vilka minnen som präglar personens erfarenheter. Fara och 
rädsla går alltså inte att synliggöra i detta fall, vilket inte heller är min avsikt. Dock uppfattade 
personer med liknande koppling till sjukdomen fear appeals meddelandet helt olika. 
 
Personer som inte har något känslomässigt kring cancer att relatera till uppmärksammade 
reklamen, men värderade informationsvärdet i högre grad än de personer som har något att 
relatera till. Personer som har något att referera till gällande sjukdomen var mer 
uppmärksamma på marknadsföring som berör själva problemområdet. De som har anhöriga 
som drabbats, samt själva varit drabbade uttrycker att de alltid uppmärksammar reklamen då 
det berör dem. De är mer alerta på allt som rör cancer, men det säger inget om deras 
uppfattning av problemområdet. De personer som inte har några känslomässiga erfarenheter 
att koppla till problemområdet fokuserade mer på informationsvärdet. Detta utesluter inte 
reaktionen på ett fear appeal meddelande. Vilket kan generera både uppfattad rädsla och hot 
om problemområdet.  
 
Självbevarelsedrift som resultat av en stark känslomässig koppling till innehåller i reklamen 
visade sig hos de individer som har en stark koppling till sjukdomen cancer. Konstateranden 
som ”detta händer inte mig” kunde framgå även om respondenten varit drabbad. Detta tyder 
på en reaktion kontra faran, men kan också tyda på immunitet som kan vara en process att 
kontrollera den uppfattade faran, vilket i sin tur visar på att fear appeals har en 
genomslagskraft som visar sig genom reaktionen hos respondenterna.   
 
De personer som har anhöriga eller själva varit drabbade är mer känslomässigt involverade i 
kampanjen än de personer som inte kunde referera till sjukdomen genom erfarenheter. 
Känslorna kan vara en reaktion mot kampanjens innehåll eller en försvarsmekanism som kan 
göra mottagarna både immuna och irriterade över kampanjen.   
 
Känslomässiga erfarenheter påverkar självklart mottagaren, detta kan dock resultera i helt fel 
reaktion och uppfattning, då mottagaren vet hur det i själva verket ligger till på grund sina 
egentliga erfarenheter. Detta kan i sin tur resultera i att kampanjen inte lyckas då den 
missuppfattas och påverkar mottagaren negativt vilket kan generera en motattack istället för 
en önskad reaktion. Denna motattack som genereras av mottagarens är då en reaktion på 
avsändaren och inte på själva innehållet i reklamen, vilket i sin tur kan generera fel beteende, 
som exempelvis bojkott.  
 
Slutligen så är fear appeals en meddelandestrategi som väcker reaktioner hos mottagaren i det 
flesta fall, men då oftast inte en önskad reaktion. En reaktion kan uppenbara sig på olika sätt. 
Det kan vara allt ifrån att mottagaren avvisar meddelandet, väljer att inte ta åt sig, till att 
reagera utefter avsändarens avsikt. Detta behöver dock inte betyda att fear appeals påverkar 
mottagaren på önskvärt sätt för att en reaktion genererats. Mottagaren påverkas av fear 
appeals, men hur mottagaren påverkas är ytterst individuellt och i många fall 
situationsbaserat. En individ behöver inte reagera på samma sätt varje gång fear appeals 
meddelande projiceras för denne. Mottagarens reaktion tenderar att bero på tidigare 
erfarenheter men även då så går det inte att konstatera vilken som är den faktiska anledningen 
till varför mottagaren reagerar. Detta är för att det finns så många och så mycket variabler att 
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ta hänsyn vid sådan här sorts forskning. Erfarenheter är enbart en faktor, vilket gör att ingen 
generell koppling kan fastställas.  

Avslutande diskussion och reflektion 

Anledningen och grunden i detta arbete kommer ursprungligen ifrån ett intresse om fear 
appeals samt vilken genomslagskraft det egentligen har. Om mottagaren verkligen agerar 
utefter rekommenderad handling samt vilka faktorer det egentligen beror på. Svaret på den 
frågan är lång ifrån okomplicerat och forskningsrön talar både för och emot strategin fear 
appeals. En komponent som erfarenheterna kring ett sådant ämne kan vara en enstaka faktor 
som påverkar. Vilket gör forskningsområdet  
 
Vad som varit svårast i denna undersökning är att veta vilken reaktion mottagaren egentligen 
genererat. De flesta teorier som presenteras har två utfall. Ett utfall där respondenten 
uppfattade faran och reagerat därefter och ett utfall där mottagaren avvisat meddelandet som 
försvarsmekanism. Komplexiteten här kan vara att veta när respondenten avvisat faran i som 
förvarsmekanism och därmed reagerat på fear appeals enligt teorins anvisningar. Eller i utfall 
två när meddelandet avvisats i det då mottagaren faktiskt inte bryr sig om det. En individ kan 
bli irriterad på flera faktorer i reklamkampanj som väcker känslor.  
 
De flesta respondenter som blev tillfrågade hade en tendens till att referera till vad de tror 
eller anser vad andra människor tycker och tänker eller hur de tror att andra människor skulle 
reagerar. Detta anser jag är ytterligare sätt att gardera sig ifrån att individen ifråga reagerar 
som den gör. Det kan möjligtvis bero på andra faktorer som hämmar respondenten ifrån att 
svara uppriktigt. Responden kan reagera olika vid olika tillfällen då reklamen exponeras för 
mottagaren. Jag har i vilket fall valt att förlita mig på att vad som sagts i intervjuerna varit 
riktigt. Hur vet jag att vad respondenterna svarar under intervjutillfället är så dem känner varje 
gång dem utsätts för ett meddelande som är baserat på en fear appeal strategi. Svaret är att jag 
inte vet. Jag kan aldrig vara säker på att någon svarar riktigt, men jag har valt att förlita mig 
på det som sagts under intervjuer varit respondenternas uppriktiga svar på sina reaktioner.  
 
Självbevarelsebedriften hos de respondenter som hade anhöriga som varit drabbade gjorde 
mig som intervjuare förvirrad. Vid ett tillfälle uttrycker en respondent som varit drabbad av 
cancer två gånger tidigare, att cancer inte drabbar henne. Vad beror sådana svar på? Varför 
vägrar individer att konfrontera det faktum att sjukdomen faktiskt kan drabba henne, eller är 
det ett sätt att hålla sig frisk. Men med sådana svar så ifrågasätter jag om jag hade fått ett 
annat svar om jag ställt samma fråga en vecka, en månad eller ett år senare.   
 
Fear appeals är ett känsligt ämne och med tanke på forskningsresultat och det faktum att fear 
appeals är vagt utforskat hade jag inte rekommenderat marknadsförare att använda sig utav 
den typen av meddelande strategier vid reklamkampanjer. Den enkla anledningen är att 
avsändaren inte vet vad fear appeals generar för resultat.      
  

Kritik mot egen forskning 

Fallstudien är en forskningsmetod som är för att forskaren ska använda sig av sina 
erfarenheter. Detta försvårade arbetet ytterligare då erfarenheter lätt kan färga arbetet med ens 
personliga värderingar och tyckande. Jag har dock varit medveten om detta under hela 
arbetsprocessen. Medvetandet om detta gjorde mitt synsätt mer kritisk och mer fritt ifrån min 
prägel på arbetet. Under arbetets gång har också varit medveten och tagit hänsyn till att den 
genomförda undersökningen är genomförd utifrån en reklamkampanj och genom sex 



 31

respondenter. Vidare arbetade jag ensam under hela arbetets gång vilket gjort arbetet baserat 
på min egen tolkning av omvärlden. Både litteraturen och intervjuerna är baserade på min 
tolkning. Det finns alltid en risk att tolkningsfel uppstår och arbetet färgas av skribentens 
värderingar. Jag har trots detta försökt att förhålla mig så pass neutral så möjligt.   
 

Förslag till vidare forskning  

Fear appeals är ett mångfacetterat ämne och berör så mycket mer komponenter än vad som 
tagits upp i denna uppsats. Intressant vore att särskilja de olika kategorierna av grupperna åt 
och bedriva forskningen mer specifikt. Till exempel att enbart välja den kategorin av 
respondenter som varit drabbade av cancer, och genomföra intervjuerna på djupare plan, alltså 
längre och mer detaljerade intervjuer. Detta för att jämföra och kunna generalisera i högre 
grad om vad som visar sig. En ytterligare aspekt är att kategorisera känslor och bedriva 
kvalitativ forskning utefter det. Exempelvis undersöka om det finns tydligare kopplingar 
mellan immunitet mot problemområdet och erfarenheter eller vilken effekt rädsla har 
gentemot erfarenheter.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjumall till samtliga intervjuer:  
 
 
Namn: (Frivilligt)    Ålder:  Kön:  
 
Del 1- Intervju underlag  
 
1) Vad vet du om cancer? (beskriv) 
2) Vad förknippar du med cancer? Vilka associationer relaterar du till ämnet?  
3) Har du några egna (personliga) erfarenheter av cancer? Ex. Varit drabbad eller är, drabbade 
familjära relationer, vänner, bekanta. 
4) Tänker du på cancer i din vardag?  
5) Är du rädd för döden? 
6) Vilka associationer har du till rädsla   
Visning av reklamen Cancern Talar 
 
Del 2- Första intrycket  
 

1. Vad är det första spontana intrycket du får av reklamen? 
2. Vad är det som fångar din uppmärksamhet i reklamen? 
3. Vad associerar du med reklamen? 
4. Hur tolkar du reklamen? 

 
Del 3- Budskap  
 

1. Vad förmodar du att budskapet är? 
2. Vad tror du att avsändaren vill?  
3. Vad tycker du om reklamen? Åsikter, bra dålig eller okej.  

 
Del 4- Känslor 
  

1. Vilka känslor väcker reklamen? 
a.  Arg 
b. Ledsen  
c. Förbannad 
d. Nedstämd 
e. Vrede 
f. Oberörd 
g. Oro 
h. Annat, utveckla. 

 
 

2. På skala 1-4, Känner du att reklamen hotar? Där 1 är inget hot alls och 4 Mycket 
(obehagligt) hotad. 
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3.  På skala 1-4, Känner du rädd av reklamen? Där 1 är ingen rädsla alls och 4 Mycket 
rädd så att jag måste försvara mig, med rekommenderad handling.  

4. Kommer den att få dig att ändra attityd kring problemområdet?   
5.  Kommer den att få dig att vilja ändra en attityd kring problemområdet?  
6. Finns det någon annan känsla som reklamen framkallar? Isåfall vilken, vänligen 

beskriv. 
 
Del 5 –Handlingar 

1. Vad vill du göra efter en sådan reklam? 
2. Tror att reklamen kommer att få dig att ändra handlingar? Ex. donera pengar  
3.  Kommer den få dig att ändra ett beteende? Ex. Åtgärder för att undvika cancer.  

-Om Ja, vilket beteende? Kommer den att få dig att vilja ändra ett beteende? 
 
Del 6-Etik  
 

1. Hur förhåller du dig till sådan marknadsföring, på en etisk nivå? Är det OK med sådan 
marknadsföring?  

2.  Vad tycket du om Cancerfonden anspelar på rädsla denna reklam? 
 
Del 7 – Erfarenheter  
 

1. Tror du att din förutfattade mening och erfarenhet har någon betydelse på hur du: 
2. Uppmärksammar reklamen, Hur?  
3. Uppfattar reklamen, Hur? 
4. Reagerar på reklamen ,Hur? 
5. Handlar utefter reklamens angivna rekommendationer, Hur?  
6. Påverkar din inställning om problematiken, Hur?  
7. Tror du att det finns något samband mellan tidigare erfarenheter och uppfattningen av 

det uppmärksammade problemområdet? 
8. Utveckla:  
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Bilaga 2 

 
 
 Cancern talar reklamkampanj 
 
Layout och bildspråk  

 
 
Original text ifrån affischerna:  
 

ccccDe är mig på spåren 
För hundra år sedan kunde jag härja fritt. För 40 år 
sedan hade jag fortfarande ett bra grepp om situa- 
tionen. Bara 26 % av männen överlevde, och bara 
42 % av kvinnorna. Nu är det 53 % för männen och 
62 % för kvinnorna. Och leukemin bland barn har de 
väldigt bra kontroll över. Jag är rädd att de kommer 
att utrota mig. Bara i Sverige har den där organisa- 
tionen Cancerfonden över 400 forskningsprojekt 

och tusentals forskare igång för att hitta mina svaga 
punkter. De har inte övertaget, ack nej, men jag 
känner hur de flåsar mig i nacken och det är dags 
att jag gör min röst hörd. Är du för Cancerfonden, 
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är du emot mig. Bara så att du vet. 
Cancern 

 
ccccFå har spridit så mycket sorg till så många som jag. 
Få har bidragit med så mycket saknad och ensamhet. 
Jag har skapat oceaner av tårar och gjort miljoner barn 
föräldralösa. Men idag är mitt jobb mycket svårare. 
Bara i Sverige har den där organisationen Cancer- 
fonden över 400 forskningsprojekt och tusentals 

forskare igång för att försöka stoppa mig. De är mig på 
spåren. Testikelcancern är inte alls lika dödlig som förr. 
97 % överlever. Även lungcancern, som jag har varit 
herre över i så många år, har de börjat nysta i. Det är 
Cancerfondens fel alltihop. Förra året fick de in nästan 
330 miljoner kronor från svenska folket. Tror de på 

allvar att de ska kunna besegra mig? Jag kanske inte är 
lika framgångsrik som förr, men jag har levt genom 
sekler. Och om allt går som jag planerat kommer 

ungefär 50 000 svenskar att få cancer i år. Känn dig 
inte överdrivet trygg. 

Cancern. Är du för Cancerfonden 
är du emot mig 

 
 

ccccFör hundra år sedan gick det som en dans. Jag hade inga 
motståndare alls, inga fanatiska antagonister som saboterade 
mitt arbete. Ostört kunde jag verka. Ostört kunde jag sprida 
saknad, tårar och ensamhet. Idag är det annorlunda, vilket 
gör mig illa till mods. Bara i Sverige har den där organisa- 

tionen Cancerfonden över 400 forskningsprojekt och 
tusentals forskare igång för att hitta mina svaga punkter. 
Och för varje dag som går kommer de närmare min gåta. 
Testikelcancer, barnleukemi, bröstcancer. Sjukdomar som 
förr var dödliga är nu försvagade och nästan besegrade. 

De är duktiga, Cancerfonden. De får ingen hjälp av staten. 
Allt går ut på att lura svenskar att skänka pengar. Men jag 
har inte givit upp, om du tror det. Jag har mycket kvar att 

göra. I år planerar jag att ge ungefär 50 000 svenskar cancer. 
Känn dig inte överdrivet trygg. 

CancernSluta rota i mina 
hemligheter 
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