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TORA BOSTRÖM 

 

SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för 
hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en webbaserad 
vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. Studien är empirisk med en kvalitativ ansats. 
Enkäter och semistrukturerade gruppintervjuer med halvöppna frågor har använts för att 
samla in data. Fjorton unga kvinnor i åldern 18-19 år på två gymnasieskolor i Stockholm 
deltog i studien. För att analysera data har innehållsanalys med manifest ansats används. 
         Resultaten visar att kvinnorna hade olika attityder till, samt uppfattningar och 
upplevelser av den webbaserade hälsokommunikationen och olika förbättringsområden 
framkom. Det gällde både informationens innehåll och struktur. Trots att man upplevde sig ha 
all kunskap i ämnet, från sina föräldrar, så framgick viss oförståelse av informationens 
budskap. Invändningar framkom kring informationens användbarhet och tillgänglighet, främst 
vad gäller för långa textstycken, otydliga länkar och rubriker samt oklar design. Samtidigt 
upplevdes informationen bidra till ökad kunskap i ämnet och positiva attityder till budskapet 
kunde identifieras. Dock framkom behov av mer information kring biverkningar och 
bemötande av negativ kritik mot vaccinationen. 
        Webbaserad hälsokommunikation kring primärprevention borde ha stor potential för den 
här åldersgruppen eftersom de flesta använder Internet och eftersom det, i studien, framkom 
en viss brist på kunskap i ämnet. Men för att uppnå en framgångsrik webbaserad 
hälsokommunikation är det viktigt att försäkra att informationen är anpassad till målgruppens 
behov, så att den är användbar och tillgänglig för alla, samt att den engagerar föräldrar som är 
en viktig informationskälla för de unga kvinnorna. För att vaccinationskampanjens budskap 
ska nå ut till dem som inte finner den webbaserade kommunikationen tillfredsställande kan 
webbsidan med fördel kombineras med andra informationskanaler. 
 
 
Nyckelord 
Hälsokommunikation, Primärprevention, livmoderhalscancer, Internet-webbsida, 
tillgänglighet, användbarhet. 
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BAKGRUND  

Folkhälsa och webbaserad hälsokommunikation 
Internet blir en allt viktigare källa för hälsoinformation. Hälsorelaterade 
webbplatser hör i dag till de mest besökta webbplatserna på Internet. År 2006 
fanns det över 100 000 webbplatser med hälsorelaterad information (Verva 2006), 
men sedan dess har antalet förmodligen ökat. Lite drygt hälften av Sveriges 
befolkning använder idag Internet för att söka efter information om hälsa och 
medicinska frågor (Findahl 2010). Det innebär stora möjligheter för webbaserad 
hälsokommunikation. I och med att 88 procent av befolkningen över tolv år idag 
har tillgång till Internet, så kan kommunikationen nå ut till en stor grupp 
människor (Findahl 2011).  
          Enligt en studie från Medierådet är internetanvändningen mycket 
omfattande bland ungdomar och därmed är Internet en viktig kanal för 
hälsoinformation riktad mot unga (Medierådet 2010). Internet underlättar 
tillgången till en stor mängd hälsoinformation och hälsorelaterade tjänster samt 
ökar räckvidden för insatser kring hälsokommunikation (Barnes et al. 2003). 
Vidare påpekar Statens Folkhälsoinstitut [FHI] (2004) att Internet bidrar till 
hälsoinformation som är lättillgänglig, kostnadseffektiv och användarvänlig.  
Även om den växande volymen av hälsoinformation på Internet har stor potential 
för att främja folkhälsan, blir det allt svårare att urskilja vilka resurser som är 
lämpliga för olika användare (Barnes, Penrod, Neiger, Merrill, Thackeray, Eggett 
& Thomas 2003). Därmed kan Internet medföra vissa komplikationer som kanal 
för att kommunicera hälsofrågor. Eftersom drygt hälften av Sveriges befolkning 
använder Internet så är det även en stor del av befolkningen som inte använder 
Internet för hälsoinformation, och många anser dessutom att informationen är svår 
att finna och förstå (Findahl 2010). 
           Om innehållet och utformningen av webbsidor möter användarnas behov 
och förutsättningar kan hälsoinformation på Internet bidra till att stärka 
användarna ställning (Gül Baykurt 2010). En undersökning om användningen av 
Internet för hälsoinformation visar att det krävs ytterligare studier för att 
undersöka kvaliteten hos den hälsoinformation som finns på nätet (Siliquini, 
Ceruti, Lovato, Bert, Bruno, De Vito, Liguori, Manzoli, Messina, Minniti & La 
Torre 2011). En allt större utmaning för kommunikativ hälsoinformation är att 
vägleda konsumenterna till att förstå informationen, för att på så vis kunna agera 
och fatta välgrundade beslut. Det framkommer att det även krävs mer forskning 
vad gäller konsumenternas kognitiva förmågor för att förstå den hälsoinformation 
de får (Alpay, Verhoef, Xie, Te'eni & Zwetsloot-Schonk 2009).  
Kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbplatser har utvecklats för att kunna 
bedöma kvalitén på internetsidor, bland annat EU kommissionens 
kvalitetskriterier (Socialstyrelsen 2002). Om det inte framgår en öppen och tydlig 
information om sidans kvalitetskriterier, läggs ett stort ansvar på webbsidans 
besökare att själva bedöma dess information. Att kvalitetskriterierna är uppfyllda 
behöver dock inte i sig innebära att sidans information är tillräcklig. För att avgöra 
detta krävs det, enligt Socialstyrelsen (2002), andra former av uppföljning, 
utvärdering och granskning. Verva (2006) hävdar att en webbplats användbarhet 
bör utvärderas med representanter för den tänkta användargruppen. 
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Inom folkhälsoarbete är utvärdering ett viktigt verktyg för att kontinuerligt kunna 
förbättra. Därför ämnar denna studie att utvärdera Internet-webbsidan som kanal 
för hälsokommunikation kring primärprevention. Undersökningen utgår från en 
vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer och dess informationssida på 
Vårdguidens webbplats, för att belysa hur unga kvinnor upplever webbaserad 
hälsokommunikation. Kampanjen startade på ett av Sveriges landsting i år och 
sträcker sig över en fem års period. Med tanke på att kampanjen nyligen startat 
och sträcker sig över en lång period är det både viktigt och tidsmässigt aktuellt att 
undersöka hälsokommunikationens effektivitet för att främja en framgångsrik 
kommunikationskampanj. Därmed kan studiens resultat komma att bli en tillgång 
för berörda aktörer i utformningen av den webbaserade hälsokommunikationen. 
 
Vaccinationskampanj och livmoderhalscancer 
Vaccinationskampanjen är en utökad vaccinering, så kallad ”catch up” 
vaccinering, av flickor födda mellan 1993-1998. Kampanjen handlar om att 
flickor i dessa åldrar kan vaccinera sig gratis mot viruset humant papillomvirus, 
HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer. Därefter kostar det att vaccinera sig.  
Varje år drabbas cirka 450 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer 
(cervixcancer), enligt Cancerfonden (2011), och HPV-infektioner är idag de 
vanligaste sexuellt överförda infektionerna både hos kvinnor som hos män 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2008). Under de första åren 
efter sexualdebuten är risken som störst att infekteras, men från infektion till 
cancer tar det ofta mer än 20 år. I och med att livmoderhalscancer idag är den 
femtonde vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor, menar SBU (2008) att de 
förebyggande åtgärderna kan förbättras. Vaccination mot HPV-virus, 
cellprovtagning samt användning av kondom är några primärpreventiva metoder 
som minskar risken för utveckling av livmoderhalscancer. Genom att individer 
som vaccinerar sig utvecklar ett skyddande immunförsvar, syftar vaccinationen 
till att förebygga cancer. I Europa är två vacciner mot HPV-virus godkända, 
Gardasil och Cervarix (Ibid.). 
          Vårdguidens hemsida, www.vardguiden.se, tillhandahåller medicinskt 
granskad information om sjukdomar och hälsa, samt adresser och telefonnummer 
till alla vårdmottagningar i länet (Vårdguiden 2011). Kommunikationskampanjens 
informationskanal via webbplatsen är en faktasida som tillhandahåller information 
om vaccinationen och livmoderhalscancer på 13 olika språk samt information om 
vaccinationsställen. 
 
Teoretisk referensram 
Hälsokommunikation beskrivs av Jarlbro (2010:17) som ”en del av den mänskliga 
kommunikationen, där individer på olika sätt hanterar hälsorelaterade frågor.”  
Denna form av kommunikation innebär tillvägagångssätt som skapar mervärde för 
hälsa, inte bara sjukdom (Ratzan 2001). Författaren framhäver att den baseras på 
vetenskapliga beslut och möjliggör samarbete mellan beslutsfattare, folkhälsa och 
privata sektorn. Hälsoinformation kan bistå individer med praktisk hjälp, fungera 
stressreducerande genom att individers funderingar kring hälsofrågor bekräftas 
och normaliseras, samt kan ligga till grund för beteendeförändringar (FHI 2004). 
          Genom att förbättra människors tillgång till hälsoinformation och deras 
förmåga att använda den effektivt skapas förutsättningar för health literacy 
(Nutbeam 2000). Nutbeam menar att ”health literacy representerar de kognitiva 
och sociala färdigheter som avgör individers motivation och förmåga att få 
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tillgång till, förstå och använda information på ett sätt som främjar och 
upprätthåller god hälsa” (Ratzan 2001:210, egen översättning). I och med att 
hälso- och sjukvårdssystemet har blivit mer komplext uppmanas fler människor ta 
större ansvar för egenvård och vikten av health literacy uppmärksammas allt mer 
(Ibid.). 
         E-health, eller e-hälsa, är ett begrepp som beskriver hur internetbaserad 
hälsokommunikation kan stödja konsumenternas behov av vård (Barnes et al. 
2003). Författarna framhäver att begreppet utgår från användningen av ny 
informations- och kommunikationsteknik, i synnerhet Internet, för att förbättra 
och tillgängliggöra hälso- och sjukvård. 
         Innehållets struktur och utformning påverkar en webbplats användbarhet och 
tillgänglighet. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) är de 
internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben som svenska myndigheter 
följer (Handisam 2011). De kvalitetskriterier som utvecklats för att bedöma 
hälsorelaterade webbplatsers kvalité omfattar bland annat transparens och 
avsändare, källhänvisningar, säkerhet och sekretess (Socialstyrelsen 2002). 
Internetsidors information ska innefatta aktualitet, uppgifter om 
webbplatsansvariga, samt vara tillgänglig (Ibid.). 
         Primärprevention syftar på de insatser som sätts in innan en sjukdom har 
upptäckts, till exempel vaccinationer (Pellmer & Wramner 2007). 
Primärprevention som bygger på information och kommunikation till medborgare, 
är av särskild betydelse ur ett folkhälsoperspektiv och hälsofrämjande 
sammanhang (Jarlbro 2010). En salutogen ansats kan relateras till denna form av 
kommunikation, då hälsa ses som en känsla av sammanhang (KASAM) och 
kvinnorna genom informerade beslut kan uppleva situationen som hanterbar, 
begriplig och meningsfull (Medin & Alexanderson 2000). Enligt Antonovsky 
(1991) består begreppet KASAM av de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet, och styrkan i förhållandet av dessa avgör även 
styrkan hos individens KASAM (Pellmer & Wramner 2007). 
         Information kring andra sätt att skydda sig mot livmoderhalscancer är även 
betydelsefullt. Enligt Regeringen (2005) är en stor hälsoutmaning smittsamma 
sjukdomar, sexuell och reproduktiv hälsa. Detta kan relateras med Sveriges 
folkhälsopolitiska målområde nummer åtta – sexualitet och reproduktiv hälsa. 
Vikten av att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland ungdomar 
och unga vuxna, betonas i den nya folkhälsopolitiken (FHI 2011). Därför är det 
viktigt att kommunikationskampanjen även bidrar med information om andra 
skydd, såsom cellprovtagning, användning av kondom samt information om att 
många partner ökar risken för att smittas med HPV (Vårdguiden 2012). 
Kommunikationskampanjen kan bidra till empowerment, egenmakt, genom att 
individen utvecklar sin egen förmåga att bemästra sin livssituation och på så vis ta 
kontroll över sitt liv (Medin & Alexanderson 2000). Nutbeam (2000) framför att 
health literacy är avgörande för empowerment. 
        För att förtydliga vem som berörs av vaccinationskampanjens 
kommunikation, är det lämpligt att sätta det i relation till 
kommunikationsprocessens olika element som består av sändare, budskap, 
medium, mottagare, effekt, feedback samt feedforward (Jarlbro 2010). Därmed är 
landstinget sändare, budskapet är att unga kvinnor kan vaccinera sig gratis mot 
HPV för att inte drabbas av livmoderhalscancer och medium som föreliggande 
studie fokuserar på är Internet-webbsidan. Mottagaren är främst unga kvinnor, 
(men även föräldrar, skolor och vårdgivare/vaccinatörer behöver nås av 
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kommunikationen), för att kunna ta ställning till budskapet. Det kan relateras till 
elementet effekt. Detta återkopplas sedan till sändaren i den så kallade feedbacken. 
Betydelsefullt är att sändaren skaffat sig kunskap om mottagaren innan man börjar 
kommunicera, det vill säga feedforward (Ibid.). Författaren beskriver information 
som innehållet i kommunikationsprocessen. 

Hälsokampanjer 
Jarlbro (2010) påstår att det inte finns någon idealisk kampanj som passar i alla 
situationer, utan varje kampanj måste anpassas utifrån den rådande situationen 
och de förutsättningar som finns, samt mål och målgrupper. Författaren framför 
att Backer och kolleger (1992) har kommit fram till 27 generaliseringar som 
kännetecknar effektiva hälsokampanjer. Några av dessa generaliseringar är; 

- använder flera olika typer av medier 
- har genomfört en noggrann målgruppsanalys 
- innehåller en ständig repetition av enkla budskap 
- använder sig av kända personer för att öka uppmärksamheten för 

kampanjens ämne 
- förespråkar det positiva med beteendeförändring snarare än det negativa 

med felaktigt beteende 
- använder formativa utvärderingstekniker för att värdera och förbättra 

kampanjer under planeringen och genomförandefasen 
- har mätbara mål i form av beteendeförändringar 

Det är svårt att ge exempel på lyckade svenska hälsokampanjer, menar Jarlbro 
(2010). Ett problem med svenska hälsokampanjer, som författaren observerat, är 
ofta bristen på genomarbetade målgruppsanalyser samt att budskapen sällan testas 
i förväg på målgruppen.          
         Det finns dock utvärderingar av Svenska hälsokampanjer med positiva 
resultat. Exempelvis så visade en utvärdering av vaccinationskampanjen mot 
influensa A(H1N1) 2009 att allmänheten upplevde sig ha stor kunskap om 
influensan, enligt attitydundersökningarna som genomfördes under pandemin 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] & Socialstyrelsen 2011). 
En annan utvärdering av en vaccinationskampanj för att vaccinera sig mot 
influensa och allvarlig lunginflammation, visade att en fjärdedel av målgruppen 
blivit mer positiva till att vaccinera sig efter att ha tagit del av kampanjen (Ipsos-
Eureka 2003).  

SYFTE 
 

Syftet med studien är att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för 
hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en 
webbaserad vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. 

Specifika frågeställningar 
- Hur uppfattar unga kvinnor innehållet på den specifika webbsidan? 
- Hur är unga kvinnors kunskap om och attityd till livmoderhalscancer och 

vaccination? 
- Hur upplever unga kvinnor kommunikationens utformning, tillgänglighet 

och användbarhet? 
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METOD 
 

Studien är en empirisk studie med kvalitativ ansats, för att ta del av unga kvinnors 
subjektiva upplevelser av webbaserad hälsokommunikation. Yardley, Morrison, 
Andreou, Joseph och Little (2010) hävdar att den kvalitativa ansatsen är 
avgörande i forskningen för utveckling av alla e-insatser på hälsoområdet och kan 
användas för att beskriva användarnas erfarenheter.  
          Eftersom studien eftersträvade att få en helhetsförståelse av webbsidans 
potential för hälsokommunikation i syfte att nå en så fullständig bild som möjligt 
av kvinnornas uppfattningar, upplevelser och attityder, är kvalitativ ansats med 
halvöppna enkät- och intervjufrågor lämpligt att använda. Det överrensstämmer 
med vad Olsson och Sörensen (2007) hävdar. Genom att använda denna ansats 
kan studien komma fram till beskrivande data av de unga kvinnornas egna ord och 
deras uppfattningar (Ibid.). På så vis kan man identifiera egenskaper hos de 
intervjuades uppfattningar kring den webbaserade hälsokommunikationen, som 
även är syftet med den kvalitativa intervjun, enligt Green och Thorogood (2009).  
I studien används språklig data, skriven och talad, som enligt författarna kan 
relateras till den kvalitativa forskningen. Genom att utföra en kvalitativ studie 
söker författaren till föreliggande studie svar på frågor som vad, hur och varför 
kring kvinnornas uppfattningar, attityder och upplevelser av den webbaserade 
hälsokommunikationen, i enlighet med Green och Thorogood (2009).   
         Enkät- och intervjufrågor har utformats med stöd av 
vaccinationskampanjens kommunikationsmål, samt rapporter och artiklar som 
berör tillgänglighet och användbarhet i webbaserad hälsokommunikation (se 
beskrivning av frågor i bilaga 6). Genom intern diskussion med projektledare för 
kommunikationskampanjen, har kommunikationsmålen för unga kvinnor 
identifierats. Kommunikationsmålen är kännedom, kunskap, attityd och beteende. 
Kännedom syftar på att målgruppen ska känna till att de nu kan vaccinera sig 
gratis mot HPV-virus, som orsakar livmoderhalscancer. Kunskap syftar på att de 
ska veta var och när man kan vaccinera sig, samt var man hittar mer information 
om vaccinationen och livmoderhalscancer. Attityd handlar om att de ska tycka att 
vaccinering mot HPV-virus och livmoderhalscancer berör dem. Slutligen syftar 
beteende på att ”göra”, det vill säga att de ska vaccinera sig tre gånger inom ett 
antal månader. 

Urval 
Urvalet är unga kvinnor i åldrarna arton till nitton år från olika gymnasieskolor i 
Stockholm. Då intervjupersonerna är relevanta för forskningsfrågorna har ett 
målinriktat urval skett, enligt Bryman (2011). Vid rekryteringen strävade 
författaren mot att inkludera skolor i både resursstarka och resurssvaga 
kommuner.  

Datainsamling 
Metoder som har används för att få fram empiriskt material är enkäter och 
intervjuer, i form av en egen sammanställd enkät i kombination av korta 
semistrukturerade gruppintervjuer. Både frågorna i enkäten och intervjun var 
halvöppna, i form av fasta svarsalternativ följt av möjlighet att kommentera. 
Intervjufrågorna tenderade att vara mer öppna än enkätfrågorna, då det föreföll 
mer naturligt att bortse från fasta svarsalternativ. I de semistrukturerade 
gruppintervjuerna användes en frågeguide med en uppsättning frågor, och det 
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fanns möjlighet att ställa följdfrågor, enligt Bryman (2011). Med den här formen 
av intervjuer hade intervjupersonerna frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 
(Ibid.).  Att respondenterna kommenterade frågorna med egna ord gav dem 
möjligheten att uttrycka ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner, vilket 
Bryman (2011) relaterar till fördelarna med att använda öppna frågor. Innebörden 
i frågorna för respektive metod var i stort sett densamma och intervjufrågorna 
syftade därmed till att bidra till utfyllande information om enkätfrågorna (se 
bilaga 4 och 5).  
Deltagarna började med att ta del av Vårdguidens informationssida på webben om 
vaccinationskampanjen, för att sedan svara på enkät och till sist delta i 
gruppintervju. 

Tillvägagångssätt 
För att validera och säkerhetsställa att enkäten och intervjuguidens frågor fungerar 
testades dessa i förväg på unga kvinnor i åldrarna 19 och 20 innan själva mötena, 
enligt Bryman (2011). Inga invändningar mot frågornas utformning eller struktur 
framkom. Mötena innebar sedan besvarande av enkäter följt av gruppintervjuer 
som ägde rum i avskilda rum på respektive gymnasium.  
Deltagarna började med att ta del av Vårdguidens informationssida, i par eller tre 
och tre. Därefter svarade de på enkäten med arton halvöppna frågor, som inleddes 
med frågor kring bakgrundsfakta och därefter kring webbsidans 
hälsokommunikation. I enkäterna dokumenterade kvinnorna sin ålder och när 
enkäterna samlades in dokumenterades dag, tidpunkt och plats. 
         När detta var avklarat utfördes gruppintervjuer i fyra olika grupper, om två 
till fyra deltagare åt gången. Intervjuerna, som var muntliga, innehöll sex 
frågeområden och spelades in. Eftersom intervjuerna hade en semistrukturerad 
intervjuform kunde följdfrågorna skilja sig från intervju till intervju beroende på 
deltagarnas svar, enligt Bryman (2011). Ledorden för gruppintervjuerna var 
”spontan och öppen”. Den syftade till att sammanställa enkätens frågor och belysa 
vad som ansågs var bra, mindre bra och vad som kunde förbättras med den 
webbaserade hälsokommunikationen. På så vis framkom en djupare förståelse om 
deras upplevelser.  
         Ifyllnaden av enkäterna i kombination med gruppintervjuer skedde under tre 
dagar och mötena tog i sin helhet mellan 30 till 45 minuter, varav samtalslängden 
för varje gruppintervju varade i cirka tio minuter. Efter mötena erbjöds kvinnorna 
varsin biobiljett som tack för deras deltagande, detta eftersom de avvarade en del 
av sin tid, trots att de befann sig i slutet av sin gymnasieutbildning då mycket 
fokus ligger på studierna. 

Databearbetning 
En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har använts, enligt Graneheim 
och Lundman (2004). Tillvägagångssättet för att analysera enkät- och intervjusvar 
har varit en konventionell innehållsanalys (conventional content analysis), enligt 
Hsiu-Fang och Shannon (2005). Med en konventionell innehållsanalys har koder 
och kategorier definierats under analysen och förbestämda kategorier har därmed 
undvikits. Författaren har på så vis fördjupat sig i data för att möjliggöra för nya 
insikter att komma fram, även beskrivet som induktiv kategoriutveckling (Ibid.). 
Författarna kompletterar varandra med olika fördjupningar kring 
innehållsanalysen och hur den kan användas. Därmed anses deras 
metodförklaringar tillsammans utgöra ett mervärde för den aktuella analysens 
beskrivning. 
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Analysen har täckt studiens specifika frågeställningar genom att besvara hur 
kvinnorna uppfattar webbsidans innehåll, deras kunskap och attityder kring ämnet 
samt deras upplevelser av kommunikationens utformning, tillgänglighet och 
användbarhet. Frågeområdena återspeglas i kategorier och deras koder, som 
analyserats fram genom meningsenheter och kondenserade meningsenheter. 
Subkategorier har uteslutits i analysen på grund av att det inte ansågs nödvändigt 
att ha med ett extra steg i analysen, då koderna utgjorde ett begränsat antal. 
         Själva processen har syftat till att identifiera och kategorisera alla 
förekomster av fenomenet, det vill säga kvinnornas uppfattningar, attityder och 
upplevelser. Inledningsvis lästes hela svarstexten igenom och gruppintervjuerna 
som spelats in avlyssnades, flera gånger för att få en känsla av helheten. Det 
insamlade materialet transkriberades och skrevs ut ordagrant kontinuerligt efter 
varje möte. Text från olika innehållsområden, det vill säga de olika 
frågorna/frågeområdena, fördes samman till en text, som enheter för analys 
(Graneheim & Lundman 2004). Sedan markerades det som vid första intrycket 
verkade representera frågeställningarna. 
         Enkät och intervjusvar har till en början transkriberats var för sig för att 
identifiera onödiga upprepningar, som togs bort. Eftersom innebörden i frågorna 
för respektive metod i stort sett var densamma och eftersom intervjufrågorna 
endast syftade till att ge utfyllande information om enkätfrågorna, så kunde 
respektive svar med fördel därefter analyseras ihop. Det framgick dock tydligt 
vilka svar som hörde till respektive metod. Genom kombinerade svar skedde 
sedan analysens olika steg för att få en helhetsbild av situationen.  
Meningar och fraser med relevant information, markerades och plockades ut, till 
så kallade meningsbärande enheter. Dessa enheter kondenserades sedan för att 
korta ner texten och göra den mer lätthanterlig men behöll ändå innehållet. De 
koncentrerade meningsenheterna kodades och grupperades i kategorier som 
återspeglade svarens centrala budskap. Kategorierna utgör det manifesta 
innehållet i texterna, enligt Hsiu-Fang och Shannon (2005). För att läsaren ska få 
en överblick av dataanalysen, redovisas en del av innehållsanalysen i tabell 1 
under resultatdelen. 
 En viktig aspekt är att vara kritisk vid kategorisering av data, därför har 
kategoriseringen utförts med stor försiktighet och med hänsyn till intervjusvarens 
innehåll. Kategorierna täcker all insamlad data väl, de meningar och fraser som 
valts ut är representativa och kategorierna återspeglar budskapet, dessutom kan 
ingen kod hamna i mer än en kategori (Graneheim & Lundman 2004). 

Etiska överväganden 
I studien bör hänsyn tas till olika etiska aspekter för att öka dess trovärdighet och 
för att adressera eventuella felkällor, bias. En etisk egengranskning av 
studentprojektet har genomförts av författaren och med bedömningen att det inte 
finns något behov för etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN), (se 
bilaga 1). Eftersom studien inte har för avsikt att hantera några känsliga 
personuppgifter eller beröra andra områden som nämns i lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor, förstärks bedömningen att det 
inte finns behov av godkännande från etisk kommitté. 
          I informationsbrevet som deltagarna fick framgick det tydligt syftet med 
studien, vem som ansvarar för studien, att deltagandet är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst. Intervjuernas upplägg beskrevs och att man kunde välja att 
bli inspelad eller inte. Det framgick tydligt att det endast är författaren som har 
tillgång till de personuppgifter som deltagarna ombads att lämna för eventuell 
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återkoppling av enkätsvar, vilket innebär att enkäten är konfidentiell, enligt Patel 
och Davidson (2003). Genom att deltagarna avidentifieras skyddas deras integritet 
och anonymitet. Detta är etiska aspekter som är betydelsefulla att överväga i 
kvalitativ hälsoforskning (Ibid.). Ålder har dokumenterats som en del av 
rapporten. Geografisk bakgrund och ursprung har genom avvägning valts att 
uteslutas från dokumentationen, med anledning av att deltagarna kan uppleva det 
som utpekande och eftersom det inte är vad studien syftar till att undersöka. 
         Enligt Green och Thorogood (2009) kan det vara lämpligt att intervjua där 
den som intervjuas känner sig bekväm. Därför har mötena skett på de unga 
kvinnornas arena, skolan. Intervjusituationen kan skapa olika problem som är 
viktiga att beakta, det kan gälla osäkerhet hos flickorna, nervositet och viljan att 
imponera, vilket har tagits hänsyn till i gruppintervjuerna. 

RESULTAT  
 
Förfrågan (se bilaga 2), skickades ut till åtta olika gymnasieskolor runt om i 
Stockholm. Författaren erhöll därefter svar från två av dessa om att delta i studien 
och lämpliga dagar för att rekrytera deltagare bestämdes. Efter att svaren 
inkommit delades förfrågan om att delta i studien och informationsbrev (se bilaga 
3), ut till unga kvinnor på dessa två gymnasier, som ledde till att tid för möten 
bestämdes med fjorton kvinnor.  
          Innehållsanalysen av kvinnornas svar från enkäter och gruppintervjuer 
visade på olika typer av uppfattningar om innehållet, kunskap och attityd till 
ämnet, och upplevelser av informationens utformning, tillgänglighet och 
användbarhet. Därmed svarar resultatet på studiens specifika frågeställningar. 
Analysen har resulterat i tre kategorier som identifierar uppfattningar om hur 
ytterligare information om vaccinationen inte behövs, men där svaren tydde på 
viss oförståelse av budskapet; att informationen var tillräcklig och användbar; 
samt att informationen var otillräcklig och otillgänglig.  
          Från frågorna kring bakgrundsfakta framkom att nio deltagare var arton år 
och fem var nitton år av, av de fjorton unga kvinnor som var med i 
undersökningen. Av dessa fjorton hade tolv deltagare sökt hälsoinformation på 
nätet vid tidigare tillfälle, däremot hade endast en av deltagarna varit inne på 
Vårdguidens informationssida för vaccinationskampanjen. Åtta av kvinnorna hade 
redan vaccinerat sig och sex stycken hade ännu inte gjort det. Ingen av dessa sex 
angav att de inte tänker vaccinera sig. Det var endast en av deltagarna som vid 
tidigare tillfälle hade sett att det finns en facebooksida där man kan få information 
om HPV-vaccinationen. 
          Resultatet av analysen har delats upp i tre kategorier; ”Obehövlig 
information, men tecken på oförståelse”, ” Tillräcklig och användbar 
information”, samt ” Otillräcklig och otillgänglig information”.  
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Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Kategorier 

Ex. Jag 
vaccinerade mig 
för ca 3 år sedan 
och då var 
informationen 
relevant 
 
Ex. Ja, eller det är 
bra att läsa allt 
som står så man 
verkligen vet vad 
det innebär, om 
man skulle få 
HPV. 

 
 
Var relevant innan jag 
vaccinerade mig 
 
 
 
 
 
Bra att veta vad det 
innebär om man får 
HPV 

 
 
Ej behövlig 
information 
 
 
 
 
 
Oklarhet om 
budskap 

 
 
 
 
Obehövlig 
information, men 
tecken på 
oförståelse 

Ex. Informationen 
var tydlig och man 
fick en bra 
överskådlig bild 
av det hela 
 
Ex. Jag tyckte att 
man lätt förstod, 
det var inte rörigt, 
man hittade den 
viktigaste 
informationen, 
enkelt språk 

 

Tydlig och 
överskådlig 
information 

 
 
 
Lätt att förstå och 
hitta informationen 

 

Tillräcklig 
information 

 

 

Lätt att använda 

 

 
 
 
Tillräcklig och 
användbar 
information 

Ex. Lite mer 
information över 
lag vore trevligt 
 
Ex. Förvirrat med 
alla länkar med 
språk tillsammans 
med de andra 
länkarna.  

 
Mer information över 
lag  
 
 
Förvirrande upplägg 
av länkar 

 

Bristfällig 
information 

 
Oklar struktur 

 

 
 
Otillräcklig och 
otillgänglig 
information 
 

 

Analysens resultat redovisas i löpande text under respektive kategori och kod 
beskrivet med lämpliga citat. Författaren har valt att redovisa citaten för att 
förtydliga hur analysen är grundad i insamlad data.  Då frågorna var halvöppna 
hade flera både fasta svarsalternativ och möjlighet att kommentera, dock var det 
inte alla deltagare som fyllde i de fasta svarsalternativen utan endast 
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kommenterade. Det föreföll inte heller lämpligt att använda fasta svarsalternativ 
på alla frågor, varav skillnader i svarens utseende nedan.  
 

Obehövlig information, men tecken på oförståelse 
Ej behövlig information 
Över hälften av de unga kvinnorna som deltog i studien hade redan vaccinerat sig. 
Eftersom informationen på webbsidan främst vänder sig till dem som ännu inte 
vaccinerat sig, var det flera som inte uppfattade informationens innehåll om 
livmoderhalscancer och vaccinationen, som relevant i dagsläget; 
 

”Jag har redan vaccinerat mig så den är inte lika relevant som innan.” 
 
Innehållet uppfattades inte leda till ökad kunskap. Flera deltagare ansåg att man 
redan hade kunskap om den information som tillhandahålls på sidan, bland annat 
på grund av information från deras mammor, och därför uppfattades inte 
informationen som relevant för dem; 
 

”Nej. Då jag redan visste om vaccinet och vad HPV-viruset kan innebära.” 
 

 
Oklarhet om budskap  
I vissa svar framkom det tecken på oförståelse inför innehållets budskap på 
webbsidan, alltså att man nu kan vaccinera sig gratis för att inte drabbas av 
livmoderhalscancer, som tyder på att man inte tagit till sig informationens 
innebörd fullt ut;  

 
”Ja, eller det är bra att läsa allt som står så man verkligen vet vad det innebär, 

om man skulle få HPV.” 
 

Informationen uppfattades inte vara relevant eftersom man redan vaccinerat sig. 
Dock visade det sig att man endast tagit en spruta och alltså kan informationen om 
hur vaccinationen går till väga fortfarande vara relevant, eftersom det innebär att 
man ska ta tre sprutor vid tre olika tillfällen;  

 
”Nej eftersom jag redan tagit sprutan.” 

 

Tillräcklig och användbar information 
Relevant information 
I denna kategori identifierades uppfattningar om att webbsidans information 
ökade deltagarnas kunskap om livmoderhalscancer och vaccinationen. Stora delar 
av informationen var ny för dem och bidrog till ny kunskap. Flera deltagare 
påpekade att de inte visste hur många som dör av livmoderhalscancer eller hur 
själva vaccineringen går till, det vill säga att det handlar om tre sprutor vid tre 
olika tillfällen; 
  
”Ja. Jag visste inte hur vanligt det var och hur många som dog av infektionen per 
år. Jag visste heller inte att man behövde ta tre sprutor, vid tre olika tillfällen.” 
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Informationen uppfattades som relevant och intressant, eftersom man ännu inte 
vaccinerat sig och var i rätt ålder för att få vaccinet gratis; 
 
”Den är relevant för mig då jag är i ålder för att kunna få vaccinet gratis och då 

är det intressant att veta vad som gäller.” 
 
 
Lätt att använda 
Det framkom upplevelser om att sidan var lätt att använda, att utformningen var 
tydlig och tilltalande och att det tydligt framgick vem som var ansvarig för 
webbsidan. Texten upplevdes vara enkel och tydligt skriven samt indelad på ett 
bra sätt; 

 
”Ja det gör den. Texten är indelad på ett bra sätt och så även designen. 

Illustrationerna gör också att det blir roligare att läsa.” 
 

”Absolut fungerande sida med bra information. De är lätt att hitta bra eftersom 
att de är tydligt med flikarna på sidan om spalten o.s.v.” 

 
Länkar och rubriker upplevdes som tydliga och informativa, vilket visar på att de 
anses återspeglar innehållet i efterföljande text; 

 
”Rubrikerna är tydliga och informativa. Man förstår med en gång vad texten 

under ger svar på.” 
 
 
Bra design 
Det förekom en positiv inställning till informationens utformning. Både val av 
färg, illustration och logga för vaccinationskampanjen på webbsidan upplevdes 
tilltalande. Sidans design beskrevs på ett känslomässigt sätt som visar att den 
verkligen talade till dem och att tanken bakom utformningen nådde fram; 

 
”Designen är fin och visst tilltalar den mig. Den är ju riktad till kvinnor och i vårt 

genusstyrda samhälle är det inte konstigt att man väljer ett rosa hjärta. Hjärtat 
skapar ett visst lugn. En känsla av att någon bryr sig och vill hjälpa till och att ”vi 

ska klara av det här tillsammans”. Det är ju alltid fint.” 
 
 
Bra struktur 
Det upplevdes vara tydligt var man kan vaccinera sig. Informationen om 
vaccinationsställen, och att man kan söka på ort, ansågs vara bra. Det är viktigt att 
den sorten av information framgår tydligt eftersom det är så målgruppen kan ta 
steget till handling; 
 

”Mycket tydligt, bra med info om vaccinationsställen.” 
 

 
Tillräcklig information 
I den här kategorin framkom det positiva attityder kring informationen om 
vaccination och livmoderhalscancer. Det framkom även uppfattningar om att man 
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lärde sig mycket av informationen på sidan, vilket tyder på att viss brist på 
kunskap sedan tidigare.  
Svaren tyder på att webbsidan tillhandahåller den information som behövs för att 
kunna ta ett beslut om vaccination, vilket stärker webbsidans potential som 
informationskanal för kampanjen; 
 
”Ja, den tar upp sådant som är viktigt att veta och som man som person vill veta 

innan man tar beslutet om att vaccinera sig.” 
 
Informationen uppfattades även ge relevant information kring förebyggande 
metoder, som cellprovtagning. Vilket är ett viktigt komplement till vaccinationen 
som skydd mot livmoderhalscancer. Åsikter om hur viktigt det är att vaccinera sig 
tyder på en positiv inställning och attityd till vaccineringen; 
 
”Jag tycker att det är viktigt att vaccinera sig mot livmoderhalscancer bla 
eftersom att cancerfall i Sverige ökat mycket senaste tiden (vad jag hört), och jag 
vill ju göra det jag kan för att förhindra att jag själv får det. Och att veta hur 
många som bara i sthlms län som får viruset och dör gör ju att det känns mer 
relevant att vaccinera sig..” 
 

Otillräcklig och otillgänglig information 
Bristfällig information 
I den här kategorin identifierades uppfattningar om att informationen på sidan inte 
var tillräcklig. Uppfattningar om att mer information behövs framkom, eftersom 
man saknade en hel del information i ämnet på webbsidan. Det gällde främst mer 
information om biverkningar av vaccinationen och bemötande av negativa 
attityder mot vaccinationen som finns i samhället; 
 

”Mer information om biverkningar och bemöta negativ kritik, lugnar den som 
söker information.” 

Det efterfrågades även utförligare information om varför vaccinet inte ges till 
unga män och varför man riktar sig till just denna åldersgrupp. 

 
Oklar design 
Informationens design ansågs inte vara helt tilltalande då den upplevdes som 
riktad till en yngre åldergrupp och beskrevs som ”glättig”, vilket kan ge ett 
oseriöst intryck. Informationens layout ansågs kunna förbättras. För att uppnå en 
tilltalande utformning av informationen framkom behov om att texten bör placeras 
mer centralt och fylla ut sidan, så den ger ett mer harmoniskt intryck. På 
huvudsidan upplevdes texten vara placerad för långt åt höger vilket lämnar ett 
tomt vitt fällt på vänstra sidan (se nr 3 i bild 1); 
 

”Nej. Layouten kunde ha varit bättre. Den kunde ”fylla” ut sidan mer. Ser inte 
särskilt genomarbetad eller professionell ut. Hjärtat är fint men sidans layout är 

dålig.” 

En aspekt var att det var för lite bilder på sidan och att den upplevdes som en 
vanlig ”hälso- eller sjukhussajt”. Några deltagare efterfrågade även 
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skrämselteknik på webbsidan med bilder som visar allvaret med 
livmoderhalscancer;  
 

”Det vore bra med bilder som visar hur det ser ut om man inte behandlar 
livmoderhalscancer så man förstår att det är allvarligt. Som bilder på tänder eller 

lungor på folk som röker.” 

Uppfattningar om att det var otydligt var man kan vaccinera sig framkom. Detta 
kunde föredömligt ha framgått tydligare i texten, och inte under länkarna, så man 
inte gick miste om viktig information (se nr 1 och 5 i bild 1); 
 
”Det framgår. Men det är inte medtaget i texten i informationen. Det skulle vara 

bra om mottagningarna las med i informationen. Man missar lätt annars.” 

 

Oklar struktur 
Strukturen på sidan upplevdes vara otydligt. Det efterfrågades kortare stycken och 
fler länkar för fördjupning i ämnet (se nr 5 i bild 1); 
 
”Som en introduktion är det bra men det skulle vara ännu bättre med fler länkar 

där man kunde fördjupa sig ännu mer kring vaccinet.” 

Textstyckena var långa och osammanhängande vilket ledde till att det var svårt att 
hålla koncentrationen;   

”Lite kortare textstycken vore bra, blev lite trött och tappade bort sig, inte så 
sammanhängande.” 

 
Svår att använda 
Flera invändningar mot informationen framkom som upplevdes skapa svårigheter 
att använda webbsidan. En aspekt var att texten var för liten, vilket framförallt var 
ett problem för en deltagare med dyslexi. Rubrikerna kunde vara mer beskrivande 
och tydligare med fet stil eller annan färg. Indelningen av länkar och rubriker 
ansågs även kunna bli tydligare, genom att låta samla alla 13 språklänkar under en 
gemensam länk, istället för att ha dem var för sig tillsammans med andra länkar 
(se nr 2 i bild 1). På så vis kan det bli enklare att upptäcka länkarna som finns 
därunder; 
 
”Förvirrat med alla länkar med språk tillsammans med de andra länkarna. Blir 
avskräckt av att det ser ut att vara så mkt information från första anblicken .” 

Vem som ansvarar för sidan upplevdes vara otydligt (se nr 4 i bild 1). Behov av 
att kunna boka en tid online för vaccinering framkom i svaren, samt en funktion 
att kunna hitta en plats nära dig där man kan vaccinera sig, till exempel med hjälp 
av karta från hitta.se eller eniro.se. Vilket ännu en gång visar på hur svårt det är 
att upptäcka länken med mottagningar i dagsläget, eftersom den faktiskt erbjuder 
just denna funktion (se nr 1 i bild 1). 
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Bild 1: Vårdguidens informationssida med identifierade förbättringsområden 

 

Bildtext 
Förtydligande av nummer: 
1. Mottagningar för vaccination 
2. Språklänkar 
3. Tomt fält 
4. Ansvarig 
5. Text, innehåll, rubriker, bilder och länkar 
 

DISKUSSION  
 
Metoddiskussion 
Diskussion av forskningsansats och datainsamling 
En kvalitativ ansats har använts i föreliggande studie. Genom att använda denna 
ansats och halvöppna frågor har studien resulterat i beskrivande data av de unga 
kvinnornas egna ord och beskriva deras uppfattningar. Genom att författaren har 
använt semistrukturerade gruppintervjuer och halvöppna frågor, håller de enligt 
Patel och Davidsson (2003) en låg grad av standardisering och intervjupersonerna 
ges utrymme att svara med egna ord. Det har i föreliggande studie inneburit 
fördelar i form av att kvinnorna kunnat uttrycka sig med egna ord och därmed 
utformat svaren på sitt eget sätt. Vilket har lett till en helhetsförståelse av deras 
uppfattningar, attityder och upplevelser. På skolorna fick författaren tillgång till 
ostörda rum där enkät och intervju besvarades. Både Bryman (2011) och Olsson 
och Sörensen (2007) framhäver vikten av att intervjuer genomförs i en lugn och 
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ostörd miljö. Eftersom intervjuerna spelades in kunde kvaliteten på inspelningarna 
säkerhetsställas (Ibid.). 
         Enkät under ledning innebär, enligt Patel och Davidsson (2003), att man tar 
med sig formuläret till personerna som ska besvara den så att man kan hjälpa till 
och eventuellt förtydliga i visa avseenden. I den aktuella studien var det 
föredömligt att författaren var på plats, för att assistera och förtydliga vid 
eventuella frågor. De frågor som uppstod handlade främst om vilken information 
som deltagarna skulle ta del av på den aktuella webbsidan och i något fall 
förtydligande av frågor. 
         Enkäterna följdes av gruppintervjuer. Det är en metod där data insamlas från 
mer än en deltagare och som möjliggör interaktion dem emellan (Green & 
Thorogood 2009). Under gruppintervjuerna i föreliggande studie skapades 
interaktion genom att deltagarna instämde med, motsatte sig eller kommenterade 
varandras svar. I kvalitativ forskning tenderar intervjuer att vara mer flexibla och 
följsamma än i kvantitativ forskning, enligt Byrman (2011). Genom att använda 
kvalitativ ansats så kunde intervjuerna i den aktuella studien med fördel avvika 
från intervjuguiden som formulerats och genom följdfrågorna på det som 
intervjupersonerna svarat, kunde författaren få mer detaljerade svar. Detta är 
aspekter som kännetecknar kvalitativa intervjuer, hävdar Bryman (2011). Genom 
att kombinera dessa två metoder kunde deltagarna börja med att sätta sig in i 
ämnet genom att fylla i enkäten, och på så vis skapa sig en uppfattning om 
webbsidan och dess information som underlättade diskussionen i 
gruppintervjuerna. 

Diskussion av urval 
Eftersom förfrågan skickades ut till flera gymnasieskolor i Stockholmsområdet 
och två svarade, har författaren inte kunnat styra vilka skolor eller flickor som 
valts förutom att begränsningar skett till gymnasieskolor i Stockholmsområdet 
och flickor som hör till vaccinationskampanjens målgrupp. Då författaren utgått 
från unga kvinnor i åldrarna arton och nitton samt bosatta i Stockholmsområdet, 
har det gjorts ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 
intervjupersonerna är relevanta för forskningsfrågorna. I och med att 
vaccinationskampanjen mot livmoderhalscancer är riktad till flickor födda mellan 
1993-1998, innebär det att det är sista chansen för arton och nittonåriga kvinnor 
att vaccinera sig gratis mot livmoderhalscancer. Vid arton år är kvinnorna 
dessutom myndiga och mer självständiga, med andra ord är det inte längre i lika 
hög grad föräldrarna som påverkar om de ska vaccinera sig eller inte. I urvalets 
aktuella årgångar finns kvinnor som både påverkas av vaccinationskampanjens 
budskap, är beslutsfattare i frågan och individer som tar vaccinationen, på en och 
samma gång. Därmed anser författaren att myndiga kvinnor i åldrarna arton och 
nitton, är ett relevant urval för studien.  
        Vid uppsökandet av olika gymnasium i Stockholms län, strävade författaren 
mot att inkludera skolor i både resursstarka och resurssvaga kommuner. De två 
aktuella gymnasieskolorna ligger i resursstarka kommuner, vilket kan vara en 
svaghet i studien. Dock var det inte studiens syfte att belysa skillnader i 
socioekonomiskt starka respektive svaga kommuner i det aktuella länet.  
Ett bortfall bland deltagarna uppkom i gruppintervjuerna då två kvinnor inte hade 
möjlighet att delta. Författaren anser dock inte att bortfallet påverkar resultatet 
eftersom bortfallet var relativt litet och eftersom dessa deltagare redan hade 
besvarat enkäten. 
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Diskussion av databearbetning 
Innehållsanalysen hade i det här fallet ett syfte att upptäcka målgruppers 
otillfredsställda eller gömda behov, samt deras uppfattningar, attityder och 
upplevelser. För att belysa vad som krävs av webbsidan för att den ska uppfylla 
målgruppens behov är innehållsanalys en lämplig metod. Innehållsanalysen kan 
exempelvis användas i kombination med intervjuer om personers upplevelser, 
eftersom analysens objekt är kommunikationsinnehållet, enligt Olsson och 
Sörensen (2007). Det styrker val av analysmetod i föreliggande studie. För studien 
är det relevant att analysera texten utifrån innehållet, som beskriver de synliga 
uppenbara komponenter, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) relateras 
till manifest innehållsanalys. I motsats kan man analysera vad texten talar om. Det 
handlar då om förhållandeaspekten och innebär en tolkning av den underliggande 
innebörden av texten. Detta beskrivs som det latenta innehållet och är inte 
relevant för föreliggande studie.  
         Fördelen med att använda det konventionella tillvägagångssättet i 
innehållsanalysen är att den direkt samlar information från deltagarna i studien 
utan förutfattade kategorier eller teoretiska perspektiv. Hsiu-Fang och Shannon 
(2005) påpekar att detta skiljer sig i den direkta innehållsanalysen där teoretiska 
koder definieras före dataanalysen. Vidare framför författarna att forskare, med 
det konventionella tillvägagångssättet, brukar kunna få en större insikt i ett 
fenomen. Vid utformningen av kategorierna med induktiv innehållsanalys, har 
författaren genom tolkning kommit fram till ett beslut om vad som bör ingå i 
samma kategori. Elo och Kyngäs (2008) anser att en utmaning med 
innehållsanalys är att processen är mycket flexibel och det finns inget enkelt, 
"rätt" sätt att göra det på. Författaren till den aktuella studien anser att 
tillvägagångssättet som använts ger ett rättfärdigat resultat av insamlad data. 
För att uppnå trovärdighet i studien så har materialet bearbetats systematiskt i 
Excel och objektivt genom att alla svar som inte var en upprepning togs med i 
analysen. På så vis har personliga värderingar inte påverkat resultatet, för att 
undvika felkällor. 
          Innehållsanalys är en forskningsmetod för att skapa reproducerbarhet och 
giltiga slutsatser från data till sitt sammanhang (Elo & Kyngäs 2008). Genom att 
använda den här metoden kan den föreliggande studien tillhandahålla kunskap och 
nya insikter. Den induktiva liksom den deduktiva analysprocessen utgår från tre 
huvudsakliga faser; förberedelse, organisering och rapportering. Författaren för 
den aktuella studien anser att uppnått målet med innehållsanalysen har uppnåtts, 
då det enligt Elo och Kyngäs syftar på att uppnå en kondenserad och bred 
beskrivning av fenomenet, i detta fall kvinnornas uppfattningar, attityder och 
upplevelser av hälsokommunikationen, som resulterar i kategorier.  

Diskussion av etiska överväganden 
Författaren till studien har varit medveten om och reflekterat över de val som 
gjorts i hanteringen av informationen och hur detta kan påverka analysen, detta 
anser Patel och Davidsson (2003) vara viktigt för att säkerhetsställa studiens 
validitet. Den aktuella studien bedöms utifrån de alternativa kriterierna 
tillförlitlighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity). Dessa kriterier kan ses 
som kvalitativa alternativ till studiens reliabilitet och validitet (Bryman 2011). 
Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som ska uppfyllas för att studien ska 
kunna kvalitetsbedömas; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera (Ibid.). Med användning av triangulering som utgår från 
flera olika datakällor, det vill säga de olika deltagarna, ökar studiens trovärdighet 
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då samma fenomen studeras fast genom olika individer för att kunna tolka 
variationer (Patel & Davidsson 2003).  
 Författaren har under hela studiens gång strävat mot en så utförlig 
redogörelse som möjligt av tillvägagångssätten, för att möjliggöra för andra 
personer att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Detta 
kan relateras till pålitlighet, som uppnås genom att skapa en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman 2011). 
Författaren har inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet och 
slutsatserna av undersökningen, vilket stärker och konfirmerar att man agerat i 
god tro (Ibid.). Vad gäller studiens äkthet så vill författaren ge en rättvis bild av de 
olika uppfattningar som finns hos den grupp av unga kvinnor som studerats. En 
aspekt som kan ha påverkat resultatet är att författaren var nybörjare i att hålla i 
intervjuer, dessutom hade deltagarna begränsad tid på sig att ta del av webbsidans 
information, vilket kan ha påverkat hur utförliga och begrundade vissa av 
deltagarnas svar var.  
 

Resultatdiskussion 
Genom att ställa frågor kring kunskap, attityd, tillgänglighet och användbarhet i 
relation till den webbaserade vaccinationskampanjen på Vårdguidens hemsida, 
visar analysen av kvinnornas svar på Internet-webbsidans potential som kanal för 
hälsokommunikation. Attityd syftar på kvinnornas inställning till vaccination och 
livmoderhalscancer, som överrensstämmer med kampanjens kommunikationsmål. 
Resultatet av studien visar att deltagarna har olika uppfattningar, attityder och 
upplevelser om webbsidans information, vilket redovisas nedan.   

Uppfattningar kring webbsidans innehåll  
Då det framkom uppfattningar om att webbsidans innehåll inte är tillfredsställande 
på grund av för mycket information och för långa textstycken, kan textstyckena 
med fördel kortas ner och länkar kan användas till fördjupning i ämnet. Detta 
påpekar även Yardley, Morrison, Andreou, Joseph och Little (2010) vara viktigt 
på en hemsida. De menar att behov kan tillgodoses hos personer med olika 
preferenser genom att förse användarna av hemsidan med en kort, tillgänglig 
sammanfattning av den viktigaste informationen, med möjlighet att få tillgång till 
mer detaljerad information om man vill.  
         Hansson och Strandman (2000) påstår att användaren på internet styr vad 
den vill läsa och ”scannar” ofta snabbt igenom sidan för att hitta det man söker. Vi 
läser avsevärt långsammare på en datorskärm än på papper (Ibid.), därför är det 
viktigt att hålla texten kort och lättöverskådlig för att uppnå läsbarhet på Internet. 
Författarna framför att begreppet läsbarhet handlar om ordval och meningslängd 
för att bedöma hur lätt- eller svårförståelig en text är i ett specifikt medium. Även 
Verva (2006) påpekar vikten av att varje sida inte innehåller för mycket 
information, vilket är viktigt för tillgängligheten. Ett överflöd att information, kan 
vara en anledning till att informationen upplevs som svår att hitta, därför är det 
viktigt att samla all relevant information på ett ställe, vilket även Johansson och 
Bjärehed (2008) påpekar. Genom att placera texten centralt på sidan ger det ett 
mer harmoniskt intryck. Hansson och Strandman (2000) framför att en hemsida 
bör domineras av det innehåll som är av intresse för användaren och själva 
hemsidans innehåll bör ta åttio procent av skärmytan, medan 
navigationsverktygen endast bör ta tjugo procent. 
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Om Vårdguidens informationssida uppfattas som en vanlig neutral ”hälso- eller 
sjukhussajt”, samtidigt som informationen upplevs vara riktad till en yngre 
åldergrupp och beskrivs som ”glättig”, visar det på hur olika informationens 
utformning kan upplevas beroende på mottagarens preferenser. När målgruppen 
har olika åldrar som i den aktuella kampanjen, är det ännu viktigare att ta hänsyn 
till olika behov i utformningen av informationen. Hansson och Strandman (2000) 
påpekar att en bra hemsida är konstruerad i ett målgruppsanpassat perspektiv och 
för att informationen ska bli så effektiv som möjligt så måste användartester 
utföras kontinuerligt. Användaren ska själv kunna anpassa presentationen av 
innehållet utifrån sina önskemål och förutsättningar, vilket är grundläggande för 
en god tillgänglighet (Verva 2006). En sådan tillgänglighet inom hälso- och 
sjukvården är betydelsefullt för egenmakt och självbestämmande, och stärker 
individens upplevda nytta, delaktighet och insyn i de insatser som berör en själv 
(Socialdepartementet 2012). 
           Att använda skrämselteknik med bilder som visar allvaret med 
livmoderhalscancer, på vaccinationskampanjens informationssida, kan leda till 
olika gensvar beroende på vem mottagaren är. Gerend och Shepherd (2007) menar 
att de flesta hälsomeddelanden kan utformas i termer av antingen fördelarna med 
att ta del av det rekommenderade beteendet (vinstutformat meddelande) eller 
förlusterna för att inte ta del av beteendet (förlustutformat meddelande). 
Förlustutformat meddelande kan alltså relateras till den skrämselteknik som 
efterfrågas på webbsidan. Författarnas observerade i sin studie att ett 
förlustutformat budskap leder till större intentioner till HPV vaccination än ett 
vinstutformat budskap, men endast bland deltagare som har flera sexuella partners 
och deltagare som sällan använt kondom. Att använda ett förlustutformat budskap 
strider dock mot en av de 27 generaliseringarna som kännetecknar en 
framgångsrik hälsokampanj, enligt Jarlbro (2010). 

Kunskap och attityd till livmoderhalscancer och vaccination 
Resultaten visar att det finns en positiv inställning till ämnet och att 
hälsoinformationen ökar mottagarnas kunskap, vilket är två viktiga 
utgångspunkter för en framgångsrik hälsokommunikation. Det kan relateras till 
formeln för framgångsrik beteendepåverkan AIDA, enligt Jarlbro (2010). AIDA 
står för Attention (uppmärksamhet skapas), Interest (intresse väcks), Desire 
(önskan eller begär skapas) och Action (handling) (Ibid.). Resultaten visar att det 
finns viss brist på kunskap, att informationen behövs och är relevant.  
       Om det däremot framkommer uppfattningar om att man har all behövlig 
kunskap i ämnet från andra källor, till exempel föräldrar, men att det framgår en 
viss oförståelse kring informationen och dess budskap, visar det att individerna 
egentligen behöver mer faktabaserad information för att skapa sig en rättfärdigad 
kunskap. Man vet inte vad föräldrarna har för kunskap i ämnet eller vilken 
information de gett till sina döttrar, så även om mottagare tror att de har tillräcklig 
med information kan det vara betydelsefullt att de fördjupar sig i informationen 
för att förstå vad den verkligen handlar om. Det här är en viktig grupp av individer 
som behöver analyseras eftersom det kan vara så att de har fel information om 
vaccinationen. Eftersom föräldrar är en viktig informationskälla är det 
betydelsefullt att engagera dem i kampanjens kommunikation på webbsidan. 
Jarlbor (2010) pekar på att målet med hälsofrågor borde vara att de hamnar högt 
upp på den interpersonella agendan, genom att få människor att prata om frågan 
med bland annat sin familj och vänner. Författaren menar att interpersonell 
kommunikation i många fall är effektivare än masskommunikation för att en 
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beteendeförändring ska ske (Ibid.). Den webbaserade hälsokommunikationen bör 
därmed möta föräldrar och involvera dem i ämnet för att på så vis uppmärksamma 
sina döttrar med rättfärdigad information. Det är av stor vikt för 
vaccinationskampanjen att både de unga kvinnorna och deras föräldrar förstår 
varför det är viktigt att vaccinera sig mot HPV och hur man går till väga för att 
göra det. 
            En viktig aspekt för att unga kvinnor ska kunna ta beslut att vaccinera sig 
eller inte, är att de till en början förstår hälsoinformationen. För att uppnå en 
framgångsrik hälsokommunikation, menar Jarlbro (2010) att det inte bara är 
avgörande att meddelandet används i rätt kanal utan att det även förstås av icke-
experter. Efter att informationen har tagits emot ska den bearbetas och det är då 
avgörande att mottagaren förstår vad hon förväntas göra (Jarlbro 2010). När 
mottagaren förstått vad hon förväntas göra är nästa steg att hennes attityd ändras i 
riktning mot vad som önskas, följt av så kallad hur-information som leder till 
handling (Ibid.). 
         Skillnader mellan de olika typerna av mottagare som har identifierats i 
föreliggande studie, kan relateras till olika nivåer av health literacy hos kvinnorna, 
eftersom resultatet visar på tydliga olikheter i deras förmåga att erhålla, bearbeta 
och förstå hälsoinformationen. Ratzan (2001) påpekar att detta är viktigt för att, 
som individ, kunna ta lämpliga hälsobeslut. Samtidigt är det viktigt att mottagaren 
finner all den information som de behöver för att ta ett beslut lättillgänglig på 
sidan, på så vis ges rätt förutsättningar för att ta ett välgrundat hälsobeslut, det 
gäller även information om biverkningar och bemötande av negativ kritik. 

Upplevelser av kommunikationens utformning, tillgänglighet och användbarhet 
Att utformningen av webbsidans information upplevs som tillgänglig och 
användbar är viktigt för en framgångsrik webbaserad hälsokommunikation. Men 
deltagarnas svar visar även att informationen inte anses vara tillräckligt 
transparent vilket kan innebära att vissa områden behöver problematiseras och 
utvärderas, för att möjliggöra en förbättring av hälsokommunikationen. Det är 
viktigt att anpassa texten till olika behov för att göra den tillgänglig och för att 
budskapet kan nå ut till fler. Detta överensstämmer med Handisam (2009) som 
hävdar att hälsoinformation på Internet ska vara tillgänglig, det vill säga begriplig. 
Ett tydligt och enkelt språk måste användas för att informationen ska vara 
begriplig och layouten utformas så att den underlättar för alla läsare (Ibid.). 
Genom att underlätta förståelsen av webbsidan för alla är det viktigt med en tydlig 
struktur, pedagogik och god kvalitet.  
           För att öka chansen att användaren läser texten är det viktigt att strukturera 
artiklar med två eller fler huvudrubriker samt att använd meningsfulla rubriker, 
rubriken ska innehålla essensen av vad artikeln handlar om (Hansson & 
Strandman 2000). Indelningen av länkar bör vara tydligare. Om sidans upplägg 
med länkar upplevs som förvirrande och avskräckande, leder det förmodligen till 
att besökaren tröttnar. Detta kan relateras till begreppet Efficiency, som enligt 
Hansson och Strandman (2000) är den möda som en användare måste använda sig 
av för att lösa en uppgift. Ju mindre möda desto högre efficiency. Enligt 
författarna har det stor betydelse på Internet. Om det kostar en användare för 
mycket tid eller besvär lär personen inte använda webbsidan igen. På en 
tillgänglig webbsida är menyer och länkar utformade och placerade på ett 
enhetligt och konsekvent sätt samt webbplatsens struktur är genomarbetad och 
testad på dem som ska använda webbplatsen (Verva 2006).  
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Sammanfattande resultatdiskussion 
Vårdguidens webbsida har en stor oupptäckt potential som informationskanal för 
att adressera vaccinationskampanjens målgrupp eftersom endast en av deltagarna 
varit inne på sidan vid tidigare tillfälle. Det förstärks ytterligare om man tar 
hänsyn till att majoriteten av befolkningen över tolv år idag har tillgång till 
Internet och att internetanvändningen är mycket omfattande bland ungdomar 
(Findahl 2011; Medierådet 2010).  
           Att skapa en förståelse av mottagarnas olika uppfattningar och attityder är 
av stor betydelse för att kunna utforma en effektiv kommunikationskampanj för 
livmoderhalscancer och ökar möjligheterna att uppnå vaccinationskampanjens 
kommunikationsmål. Det är då framförallt viktigt att anpassa kommunikationen så 
att den tillfredställer alla olika behov som målgruppen har. Även Nilsson och 
Öbrink (2011) påpekar vikten av att information om förebyggande åtgärder ges ut 
på ett sätt som tillgodoser kvinnornas behov för att de ska kunna erhålla dem. 
Resultatet av deras studie visar att kvinnor har olika inställningar till 
preventionsarbetets olika delar och informationen kring livmoderhalscancer. 
Nilsson och Öbrink menar vidare att unga kvinnors inställning till 
preventionsarbetet baserades på deras kunskap och att kunskap om 
livmoderhalscancer är nödvändigt för att kunna ta ställning till hur man ska kunna 
arbeta preventivt. Det stärker betydelsen av att den aktuella 
vaccinationskampanjens informationskanal via Vårdguidens webbplats erhåller 
den information som målgruppen behöver. 
         Är den webbaserade hälsokommunikationen inte bara målgruppsanpassad 
utan även anpassad till individernas olika behov, kan den med större sannolikhet 
leda till empowerment hos mottagarna. Det ger kvinnorna makt att använda och 
förstå informationen och på så vis även bättre förutsättningar för att kunna ta ett 
beslut i frågan. Begreppet Empowerment innebär att tillskansa sig styrka, kraft 
och makt, enligt Askheim och Starrin (2007). Författarna menar att begreppet 
både står för en målsättning och de medel som behövs för att nå målet.  
         De positiva inställningarna till den webbaserade hälsokommunikationen som 
framkom i föreliggande studie visar på hur E-hälsa kan komplettera och förstärka 
spridningen av hälsofrämjande budskap via mer traditionella 
kommunikationskanaler. Andra svar visar att även om det handlar om unga 
kvinnor som i stort sett alla använder Internet, så var flera deltagare inte 
tillfredställda med den webbaserade hälsokommunikationen. Invändningarna kan 
tyda på att endast denna form av kommunikation inte kan tillgodose deltagarnas 
behov. Det lyfter fram behovet av andra kommunikationskanaler för den här typen 
av preventionsinsats och hur betydande det är att webbaserad 
hälsokommunikation används i kombination med andra informations- och 
kommunikationskanaler. Resultatet stämmer överrens med Kreps och Neuhausers 
(2010) påstående om att det är avgörande att verktyg för e-hälsa utformas så de 
kompletterar andra hälsokommunikationskanaler, är användarvänliga och 
tillgängliga, samt anpassade till olika målgrupper, för att uppnå en effektiv 
kommunikationsstrategi för preventiva insatser. 

Slutsats 
Webbaserad hälsokommunikation kan ha en stor potential för 
vaccinationskampanjer riktade mot den aktuella åldersgruppen. Detta på grund av 
att den vänder sig till individer som är vana internetanvändare och som därmed 
har enklare att förstå informationen samt större förmåga att använda webbaserad 
information. I relation till detta borde denna åldergrupp ha stora förutsättningar att 
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för att ta till sig den aktuella formen av hälsokommunikation och webbsidan kan 
tyckas fungera som en ultimat informationskanal. 
       Resultatet visar på uppfattningar om tillräcklig kunskap i ämnet från andra 
källor, som föräldrar, och att man inte behöver informationen. Dock tyder svaren 
på att dessa deltagare inte förstått budskapet på Vårdguidens informationssida för 
vaccinationskampanjen fullt ut. Därmed är det viktigt att i större utsträckning nå 
ut till dessa individer med faktabaserad information, för att de ska kunna ta 
rättfärdigade beslut i frågan. Samtidigt bör föräldrar engageras i 
hälsokommunikationen, eftersom de är en viktig informationskälla för kvinnorna. 
 De positiva inställningar som framkom till den webbaserade 
hälsokommunikationen och att den ökar deltagarnas kunskap i ämnet, visar på 
vikten av webbsidan som informationskanal för denna form av preventionsinsats. 
Men svaren tydde även på vissa svårigheter att använda sidan och att den 
webbaserade hälsokommunikationen inte var helt tillfredsställande. Flera 
problem- och förbättringsområden kunde därmed identifieras. Detta kan innebära 
att enbart webbaserad hälsokommunikation inte tillgodoser deltagarnas behov 
fullt ut och kan med fördel kompletteras med ytterligare kommunikationskanaler 
för den här typen av primärprevention, för att på så vis skapa större förutsättningar 
för budskapets spridning. Ett annat viktigt fynd är att deltagarnas behov av 
tillgänglig och användbar information skiljer sig brett från varandra, vilket visar 
vikten av att webbaserad hälsoinformation bör anpassas efter användarnas olika 
behov för att vara så effektiv som möjligt.  
          Fortsatt forskning behövs för att erhålla en djupare förståelse av de behov 
som framkom och i vilken utsträckning det behövs ytterligare informationskanaler 
samt vilka dessa är, för den här typen av primärprevention. Detta är väsentligt för 
att kunna utveckla det effektivaste tillvägagångssättet att nå ut till mottagarna, 
eftersom det skapar större förutsättningar till en framgångsrik 
vaccinationskampanj. 
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BILAGA 1.  
 

Etisk egengranskning 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller 

motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 

Projekttitel:  
WEBBASERAD HÄLSOKOMMUNIKATION 
– OCH DESS POTENTIAL SOM INFORMATIONSKANAL FÖR PRIMÄRPREVENTION 
  

 Projektledare: Tora Boström   

 Handledare: Amina Jama Mahmud  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 
fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 
rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  X 
 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 
eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 
punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 
uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 

 

 



2 
 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 
det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information om Etikprövningsnämnden se 
www.epn.se. Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen 
genom att kryssa när punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller 
farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas 
till fysisk person) är anmält till registeransvarig person på 
respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 
verksamhetschef eller motsvarande). 

X   

 

 
 

http://www.epn.se/
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BILAGA 2.   

Brev till gymnasieskolor 

 

Hej! 

 Jag heter Tora Boström och läser Folkhälsovetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Inför 
min c-uppsats vill jag undersöka hur tjejer uppfattar webbaserad hälsokommunikation via 
Vårdguidens informationssida för vaccinationskampanjen mot livmoderhalscancer, som 
Stockholms läns landsting ansvarar för.  
Syftet med studien är att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för 
hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en webbaserad 
vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. 
I mitt arbete med hälsokommunikation behöver jag hjälp av helst 14 tjejer mellan 18 och 19 
år för att ta reda på vad de tycker om sidan. De får då börja med att titta på sidan och därefter 
svara på en enkät med några korta frågor om sidans information.  
Skulle ni vilja ta del av det här på er skola? Jag tar mig gärna själv till skolan och kontaktar 
tjejerna om det är enklast. 
Mötet tar ungefär 30-40 min. Deltagandet är helt frivilligt och man kan närsomhelst välja att 
avbryta sitt deltagande. Deras svar kommer att vara anonyma. 
 
Tacksam för ditt svar, 
 
Med vänliga hälsningar 
Tora Boström 
Projektledare och ansvarig för studien 
Mail: tora.bostrom@sll.se  
Tel: 0709963471 
 
 
Kontaktperson på Blekinge Tekniska Högskola 
Amina Jama Mahmud 
Ansvarig för den tekniska delen av studien. 
Mail: amina.jama.mahmud@bth.se 
 

Kontaktperson på Stockholms läns landsting 
Ulrika Borgelin Stoltz 
Kan intyga att jag har deras tillåtelse att genomföra studien 
Mail: ulrika.m.borgelin-stoltz@sll.se 
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BILAGA 3 

 

Förfrågan och informationsbrev till unga kvinnor 

 
Hej! 
 
Jag heter Tora Boström och läser Folkhälsovetenskap på Blekinge Tekniska Högskola. Som 
avslutning på min utbildning ska jag skriva min c-uppsats om webbaserad 
hälsokommunikation. Syftet med studien är att belysa Internet-webbsidans potential som 
kanal för hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från en webbaserad 
vaccinationskampanj mot livmoderhalscancer. 
 
Därför behöver jag din hjälp. Är du tjej, 18 eller 19 år och bor i Stockholm så skulle jag vilja 
veta vad du tycker om Vårdguidens informationssida för vaccinationskampanjen mot 
livmoderhalscancer.  
Om du vill hjälpa mig så kommer jag till din skola när det passar och ställer några frågor. 
Först tittar du och kanske en kompis på sidan och svarar på en liten enkät och sen går vi 
igenom lite kort tillsammans vad ni tyckte var bra och vad som kan bli bättre. 
Det tar cirka 30-40 minuter. Jag kommer att spela in vårt avslutande samtal för att vara säker 
på att jag får med allt som sägs. Den som inte vill bli inspelade har rätt att slippa det. Du 
kommer att vara helt anonym. Om jag kommer att citera något som sägs så använder jag 
andra namn. Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst under studiens gång välja att 
avbryta deltagandet.  
 
Om du har några frågor så får du gärna höra av dig till mig på mail: tora.bostrom@sll.se, eller 
mobil: 0709963471. 
 
Med vänliga hälsningar 
Tora Boström 
Projektledare och ansvarig för studien 
 
 
Kontaktperson på Blekinge Tekniska Högskola 
Amina Jama Mahmud 
Ansvarig för den tekniska delen av studien. 
Mail: amina.jama.mahmud@bth.se 
 
Kontaktperson på Stockholms läns landsting 
Ulrika Borgelin Stoltz 
Kan intyga att jag har deras tillåtelse 
Mail: ulrika.m.borgelin-stoltz@sll.se 
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BILAGA 4 

Enkät 

 

Tack för att du vill besvara denna enkät, som innehåller två områden (enkät 1 och enkät 2). 
Jag är tacksam om du svara på alla frågor och kommentera ditt svar så utförligt som möjligt. 
Dina svar är helt anonyma.  

Om det dyker upp frågor kring dina svar eller om jag vill stämma av att jag uppfattat dem rätt, 
så vore jag tacksam om du kan lämna din mailadress eller telefonnummer här: 
Det är endast jag som kommer att ha tillgång till dess uppgifter. 
 
Frågorna handlar om din upplevelse av Vårdguidens informationssida för 
vaccinationskampanjen mot livmoderhalscancer; både positivt och negativt samt eventuellt 
förslag till förbättring. 

Enkät 1 

Följande frågor utgår från kampanjens kommunikationsmål kännedom, kunskap, attityd och 
beteende 

Fråga 1 Hur gammal är du  

Fråga 2 Har ni tidigare sökt hälsoinformation på nätet? Ja/nej.  

Fråga 3 Har du varit inne på Vårdguidens faktasida om HPV-vaccinationen tidigare? Ja/nej. 
Om ja, vad var anledningen till besöket? 

Fråga 4 Hur tydlig är informationen att du kan vaccinera dig gratis mot HPV? Mycket 
tydlig/tydligt/inte tydligt. Kommentera ditt svar. 

Fråga 5 Är informationen relevant för dig? Ja/nej. Förklara hur den är relevant eller inte är 
relevant. 

Fråga 6 Ökar sidan din kunskap om varför det är viktigt att vaccinera dig mot 
livmoderhalscancer? Ja/nej. Om ja, hur och vad är nytt för dig? Om Nej förklara varför du 
anser att den inte har ökat din kunskap.  

Fråga 7 Hur tydligt framgår det hur vaccineringen går till? Mycket tydligt, tydligt, inte 
tydligt. Kommentera ditt svar. 

Fråga 8 Hur tydligt framgår det var du kan vaccinera dig? Mycket tydligt, tydligt, inte tydligt. 
Kommentera ditt svar. 

Fråga 9 Har du sett att det finns en facebooksida där man kan få svar om HPV-
vaccinationen? Ja/nej. Om ja, har du sett det tidigare eller först nu? 

Enkät 2 

Följande frågor handlar om webbsidans tillgänglighet och användbarhet 

Fråga 1 Tilltalar designen/grafiken dig? (loggan-hjärtat, illustrationer, färger m.m.). Ja/nej. 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, på vilket sätt gör den inte det? 
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Fråga 2 Är informationen på sidan lättförståelig? Ja/nej/vet inte. Kommentera ditt svar. 

Fråga 3 Hur upplever du sidans mängd av information? (t.ex. för mycket information, för lite 
information, bra korta textstycken) 

Fråga 4 Hur tydliga och beskrivande är rubriker och underrubriker? 

Fråga 5 Hur enkelt är det att hitta olika information på sidan? 

Fråga 6 Hur tydligt tycker du att det framgår vem som är ansvarig för sidan? Mycket tydligt, 
tydligt, inte tydligt. Kommentera ditt svar. 

Fråga 7 Vad kan förändras eller förbättras? 

Fråga 8 Har du vaccinerat dig? Ja/nej. Om nej, Tänker du vaccinera dig efter att du ha tagit 
del av denna information? 

Fråga 9 Slutligen, vilket betyg, rent allmänt, vill du ge Vårdguidens faktasida som 
informationsresurs/kommunikationsinsats?  Bra/ kan bli bättre/ inte bra 
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BILAGA 5 

Intervjufrågor 

Frågeguide till semistrukturerade gruppintervjuer som utgår från positiva och negativa 
upplevelser samt förslag till förbättring/förändring.  

1. Känner ni att ni fick all den information kring vaccinationen som ni behöver för att kunna 
ta ett beslut? 

2. Tycker ni att den var enkel att förstå och tydligt formulerad? 

3. Hur upplevde ni sidan överskådlighet och lättförståelighet? 

4. Hur var det att hitta information på sidan? Lätt, kunde ha varit lättare, svårt. 

5. Tycker ni att det var lagom mycket information på sidan? 

6. Vad tycker ni om layouten? 
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BILAGA 6 
Beskrivning av frågor 

 
Genom de valda frågeområdena kan studien besvara de specifika frågeställningarna; ”Hur 
uppfattar unga kvinnor innehållet på den specifika webbsidan?”, ”Hur är unga kvinnors 
kunskap och attityd mot livmoderhalscancer och vaccination?”, ”Hur upplever unga kvinnor 
kommunikationens utformning, tillgänglighet och användbarhet?”. Vidare kan på så vis 
studiens syfte uppnås, som innebär att belysa Internet-webbsidans potential som kanal för 
hälsokommunikation kring primärprevention, med utgångspunkt från vaccinationskampanjen 
mot livmoderhalscancer och dess informationssida på Vårdguidens hemsida. 
           Följande frågor har utformats i enkät 1 (Bilaga 4) samt för intervjufrågor (Bilaga 5), 
för att belysa deltagarnas kännedom, kunskap, attityd samt beteende i förhållande till 
kommunikationskampanjen. Intervjufrågorna (Bilaga 5) som är tagna från dessa frågor och 
skrivs därför inte ut för att undvika onödiga upprepningar. 
 
Följande fråga syftar på att förstå hur tydligt det framgår i informationen för deltagarna att de 
kan vaccinera sig gratis mot livmoderhalscancer, HPV; 
 

Hur tydlig är informationen att du kan vaccinera dig gratis mot HPV? Mycket 
tydlig/tydligt/inte tydligt. Kommentera ditt svar. 

 
Om målgruppen inte uppfattar informationen som relevant så är den förmodligen heller inte 
intressant. Nedanstående fråga har används för att belysa hur relevant informationen är för 
deltagarna; 
 
Är informationen relevant för dig? Ja/nej. Förklara hur den är relevant eller inte är relevant. 

 
En viktig del i kampanjens kommunikation är att det tydligt framgår för de unga kvinnorna 
varför det är viktigt att vaccinera sig. För att förstå webbsidans potential som 
informationsskälla för att öka kvinnornas kunskap, ställdes följande fråga; 
 

Ökar sidan din kunskap om varför det är viktigt att vaccinera dig mot livmoderhalscancer? 
Ja/nej. Om ja, hur och vad är nytt för dig? Om Nej förklara varför du anser att den inte har 

ökat din kunskap. 
 

Genom att ställa en fråga om hur tydligt deltagarna upplever informationen kan man förstå 
om den är utformad på lämpligaste sätt. Därmed ställdes följande fråga; 
 

Hur tydligt framgår det hur vaccineringen går till? Mycket tydligt, tydligt, inte tydligt. 
Kommentera ditt svar. 

 
För att informationen ska leda till handling är det viktigt att det tydligt framgår var man kan ta 
vaccinationen. Därför ställdes nedanstående fråga; 
 

Hur tydligt framgår det var du kan vaccinera dig? Mycket tydligt, tydligt, inte tydligt. 
Kommentera ditt svar. 

 
För att belysa om deltagarna fått tillräckligt med information för ett eventuellt 
ställningstagande, ställdes följande fråga i gruppintervjuerna; 
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Känner ni att ni fick all den information kring vaccinationen som ni behöver för att kunna ta 
ett beslut? 

 
 
För att effektivisera webbsidans hälsoinformation är det viktigt att ta hänsyn till hur den är 
utformad för att på så vis göra den så lättillgänglig som möjligt. Detta kan man göra genom 
att ta hänsyn till sidans tillgänglighet och användbarhet.   
 Med utgångspunkt från ovanstående områden har följande frågor utformats i enkät 2 
(Bilaga 4) för att belysa deltagarnas upplevelser av webbsidans hälsoinformation utifrån 
tillgänglighet och användbarhet. Intervjufrågorna (Bilaga 5) som är tagna från dessa frågor 
och skrivs därför inte ut för att undvika onödiga upprepningar. 
 
Följande fråga syftar på att belysa huruvida webbsidans design tilltalar deltagarna, vilket är 
viktigt för att fånga målgruppens intresse för informationen; 
 

Tilltalar designen/grafiken dig? (loggan-hjärtat, illustrationer, färger m.m.). Ja/nej. Om ja, 
på vilket sätt? Om nej, på vilket sätt gör den inte det? 

 
Den utsträckning varmed deltagarna förstår informationen, påverkar hur effektivt 
hälsobudskapet når fram till kampanjens målgrupp. Därför ställdes följande fråga; 
 

Är informationen på sidan lättförståelig? Ja/nej/vet inte. Kommentera ditt svar. 
 

Det är viktigt att informationen upplevs övergriplig och hanterlig, därför ställdes följande 
frågor för att ta reda på hur deltagarna upplever den specifika webbsidans hälsoinformation; 
 

Hur upplever du sidans mängd av information? (t.ex. för mycket information, för lite 
information, bra korta textstycken) 

Hur tydliga och beskrivande är rubriker och underrubriker? 
 

Hur enkelt är det att hitta olika information på sidan? 
 

Hur tydligt tycker du att det framgår vem som är ansvarig för sidan? Mycket tydligt, tydligt, 
inte tydligt. Kommentera ditt svar. 

 
För att belysa och få en bild av vilka brister deltagarna upplever på sidan, ställdes 
nedanstående öppna fråga; 

Vad kan förändras eller förbättras? 
 

Det är viktigt att belysa om informationen påverkar deltagarna i att fatta ett beslut om 
vaccination, därför ställdes följande fråga; 
 

Har du vaccinerat dig? Ja/nej. Om nej, Tänker du vaccinera dig efter att du ha tagit del av 
denna information? 

 
För att få en övergripande bild av deltagarnas allmänna upplevelser av webbsidan som en 
potentiell kanal för vaccinationskampanjen, ställdes följande fråga; 
 

Slutligen, vilket betyg, rent allmänt, vill du ge Vårdguidens faktasida som 
informationsresurs/kommunikationsinsats? Bra/ kan bli bättre/ inte bra 
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