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1. Inledning 
I följande kapitel skildras bakgrunden till uppsatsen, dess problemformulering samt syfte. 

Redogörelse av tidigare forskning inom ämnet samt centrala begrepp inom kampanjen 

presenteras även. Slutligen infinner sig uppsatsens disposition.  

Ända sedan Sverige började med kärnkraft 1964 (Strålsäkerhetsmyndigheten) så har SKB, 

Svensk Kärnbränslehantering, forskat i vad vi ska göra med vårt använda kärnbränsle. 

Slutsatsen har blivit att vi ska gräva ner det i vårt svenska urberg (Svensk 

Kärnbränslehantering AB, 2009). Under sommaren 2009 kommer SKB att presentera sitt 

förslag på plats för sluförvaret till regeringen, och vid skrivande stund återstår endast två 

alternativ. Östhammars Kommun där kärnkraftverket Forsmark ligger, och Oskarshamns 

Kommun, där kärnkraftverket Simpevarp ligger.  

För att förbereda länsmedborgarna på att slutförvaret skulle kunna komma att hamna i Kalmar 

län ville Regionförbundet genomföra en informationskampanj. Denna kampanj skulle inte 

handla om att vara för eller emot kärnkraft, utan ha syftet att informera om slutförvarets 

innebörd. Kampanjen var färdigställd och lanserades under april månad för spridning över 

länet.  

Den här studien är skriven i flera avseenden. Dels är det en hjälp för Regionförbundet i 

Kalmar län att kunna analysera mottagandet av kampanjen, och dels är det uppsats av två 

studenter som vill fördjupa sig i en väldigt speciellt kampanj. Regionförbundet ville ha 

feedback på sin kampanj samtidigt som vi hade som mål att undersöka hur en kampanj från en 

offentlig institution tas emot av befolkningen. Ämnet var också av allvarlig karaktär eftersom 

det handlade om slutförvaring av använt kärnbränsle, vilket gjorde frågan än mer laddad. Våra 

förhoppningar var att få en god inblick i hur en kampanj tas emot samtidigt som vi hade 

förhoppningen om att ge Regionförbundet en stark bas att stå på inför kommande kampanjer. 

1.1. Problemformulering 

Den kampanj som Regionförbundet i Kalmar län genomförde under våren 2009 hade som 

avsikt att öka kunskapen om Sveriges planer på slutförvar av använt kärnbränsle. Kampanjen 

var primärt riktad till alla länsmedborgare, men Regionförbundet ville i första hand nå 

ungdomar. Den stora frågan är om de lyckades? Hur togs kampanjen egentligen emot av de 

som kom i kontakt med den? Går det i efterhand att se om kampanjen blev lyckad eller inte? 
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1.2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur Regionförbundet i Kalmar läns kampanj om 

slutförvar av använt kärnbränsle uppfattades av målgruppen den var riktad till. Vi ville också 

undersöka om kampanjen uppfattades på avsett vis. Slutligen ville vi också se om kampanjen 

uppfyllde det syftet och de målen som Regionförbundet i Kalmar län hade. 

1.3. Frågeställningar 

 Hur togs kampanjen emot av målgruppen? 

 Uppfattades kampanjen på avsett vis? 

 Uppfyllde kampanjen Regionförbundets syfte och mål? 

1.4. Avgränsningar 

Studien berör inte vad medborgarna tycker om kärnkraft eller andra politiska åsikter som 

enkelt hade kunnat komma upp i diskussionen om slutförvar av använt kärnbränsle. Studien 

har inte heller som syfte att handla om faktauppgifterna som fanns i kampanjmaterialet, 

huruvida de stämmer eller inte. Vi ser inte heller närmare på den grafiska framställningen. 

Studien inriktas enbart på hur de olika delarna i kampanjen uppfattades och om de uppfattades 

på avsett vis. 

1.5. Begreppsförklaringar 

I studien förekommer det begrepp vilka inte var välkända för samtliga. För att förhindra 

förvirring vill vi definiera följande begrepp; 

Slutförvar – Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens definition av slutförvar menas begreppet vara 

den plats där använt kärnbränsle kan förvaras (Strålsäkerhetsmyndigheten). Vidare förklarar 

de även att platsen bör kunna finnas till en längre tid vilket även innebär att platsen ska vara 

underhållsfri samt övervakningsfri.  

Använt kärnbränsle – Med detta avses det avfall som uppstår från reaktorerna vid 

kärnkraftverk (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009). Det använda kärnbränslet är något som 

betraktas vara farligt för både människa och djur i tiotusentals år framåt.  

RUPen – RUPen är en förkortning på regionalt utvecklingsprogram (Svensson). Det 

Regionala Utvecklingsprogrammet är Regionförbundet i Kalmar läns politiska måldokument. 

Målgruppsrespons – En tilltänkt målgrupps gensvar på hur något har tagits emot.  
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Målgruppsanpassning – En strategi, bakomvarande plan, för hur exempelvis information 

anpassas efter den målgrupp som ska ta emot den sker.  

Kampanjstrategier – Förklarar vilken strategi som används för att nå ut till mottagaren med 

avsedd kampanj. Exempel på strategier kan vara bombmatta och nätverksbyggande.  

1.6. Tidigare forskning 

Det fanns mycket forskning på området sedan tidigare. Frejd & Johansson hade till exempel 

skrivit en uppsats om hur väl Karlstads Kommuns omsorgsförvaltning lyckades med sin 

kampanj ”Vård och omsorg – mer än en kampanj” (Frejd & Johansson). De gick in på 

teorierna om hur en lyckad kampanj skulle se ut enligt teorin och jämförde den med 

Omsorgsförvaltningens genomförda kampanj. De kom fram till att förvaltningen i stort sett 

följde de teorier som fanns på området och deras slutsats var att kampanjen var lyckad ur ett 

teoretiskt perspektiv. Samtidigt gav de en rad exempel på förbättringar som kunde göras inför 

kommande kampanjer. Den stora skillnaden med Frejd & Johanssons forskning i förhållande 

till denna uppsats var att omsorgsförvaltningen genomförde flera kampanjer tidigare och hade 

mycket rutin på området till skillnad från vad Regionförbundet i Kalmar län hade. Uppsatsen 

är intressant i vårt avseende eftersom det är en offentlig institution som genomför en kampanj 

riktad mot allmänheten. 

Petersson & Tavasti har skrivit en uppsats om hur samarbetet mellan en reklambyrå och en 

kund fungerar (Petersson & Tavasti). Den kopplingen var mycket intressant även i vårt fall 

eftersom reklambyrån Kreation har skapat allt material som finns med i Regionförbundets 

kampanj. Uppsatsen ser närmare på relationen mellan reklambyrå och uppdragsgivare och 

belyser om det ibland kan föreligga olika agendor hos parterna? Det tar också upp faktorer 

som om reklambyrån förstår uppdragsgivarens syfte och mål. 

En av de mest intressanta uppsatserna som vi hittade var skriven av Caroline Mååg och Lisa 

Sunehag. De har skrivit en magisteruppsats som handlade om myndigheter och 

attitydförändrande kampanjer (Mååg & Sunehag). Uppsatsen fokuserade på Skatteverkets 

kampanj som skulle minska svartjobb och tog upp flera synvinklar på hur attityder 

förändrades. Dessvärre behandlade den endast marknadsföringsteorier vilket begränsade den 

lite, men den var fortfarande mycket intressant för vår forskning. Deras slutsats var också 

mycket intressant. Enligt deras studier hade Riksskatteverket lyckats väldigt bra med sin 

kampanj och den blev väldigt bra mottagen. Nu påvisade de visserligen också i uppsatsen att 
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inställningen till svartarbete var negativ och att svenskar ville göra rätt för sig, såvida alla 

andra också gjorde det. Men kampanjens syfte lyckades och attityderna förändrades. 

Det fanns även en hel del litteratur på området som inkluderar forskning. Flera av dem tar vi 

upp i teoriavsnittet i denna uppsats.  

1.7. Disposition 

Uppsatsens sammansättning ser ut på följande sätt: 

Inledning – En inledning om studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt 

tidigare forskningar.  

Kampanjen – Här presenterades kampanjens syfte, mål, upplägg och 

kommunikationsmaterial. 

Teori – Val av relevanta teorier, dess lämplighet samt diskussion kring hur de används i 

studien.  

Metod – Förklaring av valda metoder, dess genomförande, metodkritik samt forskningsetiska 

värderingar.  

Empiri – Presentation av resultatet från enkäter, intervjuer och observationer.  

Analys – Diskussion om resultatets utfall sett från den teoretiska bakgrunden.  

Slutdiskussion – Redogörelse för hur analysen kunde leda till vidare forskning. 
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2. Kampanjen 

I detta kapitel introduceras Regionförbundet i Kalmar läns kampanj om slutförvaret. 

Kampanjens syfte, mål, process samt upplägg redovisas. Texten i kapitlet byggde helt på 

intervjun med Anders Svalin, samordnare för slutförvaret av använt kärnbränsle hos 

Regionförbundet i Kalmar län .  

Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation. Politikerna som sitter i 

Regionförbundets styrelse har antagit ett program som de kallar för Regionalt 

Utvecklingsprogram. I det programmet finns de riktlinjer som reglerar vad Regionförbundet 

ska arbeta med. Under rubriken ”Nationellt ansvar” finns det ett avsnitt om just slutförvaret av 

använt kärnbränsle, där det går att läsa att Regionförbundets ansvar är att ”bredda 

samhällsdialogen” (Regionförbundet i Kalmar län) och liknande saker. Det var med anledning 

av den skrivelsen som Anders Svalin, samordnare för slutförvarsfrågan på Regionförbundet, 

beslutade genomföra en kampanj för att informera länsmedborgarna om vad som skulle kunna 

komma att ske.  

2.1. Syfte och mål 

Syftet med kampanjen var att öka kunskapsnivån, öka samhällsdialogen, och minska oron för 

slutförvarsfrågan i länet. Eftersom SKB (Svensk Kärnbränslehantering) under sommaren 

2009 skulle besluta var de ville att allt använt kärnbränsle skulle slutförvaras, i Oskarshamns 

Kommun eller i Östhammars Kommun, ville Regionförbundet redan innan beslutet var taget, 

upplysa länsmedborgarna om vad som skulle kunna ske i framtiden.  Genom att genomföra en 

kampanj följde man politikernas fastställda program, samtidigt som ingen i efterhand kan säga 

att Regionförbundet inte gjort något, om det senare i år kommer medborgare som klagar på 

informationsbrist. 

Anders Svalin ville dela upp syftet med kampanjen i fyra punkter: 

 Få bort spekulationer och få fram fakta 

 Få folk att känna sig trygga 

 Visa att frågan hanteras och att det är av experter 

 Ge arbetstillfällen och investeringar 

Genom att arbeta med frågor från allmänheten som besvarades av experter ville 

Regionförbundet få bort spekulationer och myter om kärnavfall och slutförvaret. Många hade 
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dålig kunskap om kärnavfall och hur slutförvaret planerades och när det nu kunde hamna i 

Kalmar län så ville Regionförbundet förbereda allmänheten. En ökad kunskapsnivå var också 

tänkt att de medborgarna en trygghet. Kampanjen visade att det var experter, med många års 

erfarenhet, som skötte forskning och beslut. Slutligen hoppades Regionförbundet även att 

slutförvaret skulle komma att hamna i Kalmar län eftersom det skulle leda till väldigt många 

nya arbetstillfällen och investeringar i regionen. 

Målsättningen var däremot mer luddig. Enligt Anders Svalin hade Regionförbundet inte satt 

upp något mål utan ville komma så nära syftet som möjligt. Målsättningen var alltså att 

uppfylla syftet, även om det inte fanns några mätbara mål. 

2.2. Inför kampanjen 

Redan när Regionförbundet beslutade att kampanjen skulle genomföras tog de kontakt med 

reklambyrån Kreation. Eftersom det var första gången som Regionförbundet genomförde en 

större utåtriktad kampanj ville de ha professionell hjälp redan i starten. Ända sedan september 

2008 har Regionförbundet och Kreation haft regelbundna möten om kampanjen. Det var 

också Kreation som genomförde alla intervjuer och tog alla bilder i materialet. 

2.3. Under kampanjen 

Kampanjen startade den 20 april 2009 och då kom de första utställningarna upp, foldrar 

skickades till skolor och kontakt togs med media. Det var startskottet för en kampanj som var 

tänkt att pågå ända tills SKB tog beslutet om plats sommaren 2009. 

Under kampanjens gång fanns det två saker som var tvungna att underhållas hela tiden. De tio 

utställningarna skulle flyttas omkring mellan skolor, bibliotek, sjukhus och så vidare. Detta 

för att det inte skulle stå på samma platser hela tiden utan att fler personer skulle få chansen 

att ta del av informationen. Eftersom kampanjen innehöll en möjlighet för allmänheten att 

ställa frågor var det också viktigt att inkomna frågor besvarades. Till sin hjälp hade 

Regionförbundet sin webbplats där alla svaren publicerades.  

2.4. Materialet 

Det har funnits förslag på många olika former av material. Reklambyrån har föreslagit T-shirt, 

pins och liknande material, men dessa idéer har metodiskt avslagits. Eftersom kampanjen inte 

byggde på föreläsningar, presentationer eller andra sätt där mänsklig kontakt sker, var det 

onödigt att ha den typen av produkter. Slutligen valde Regionförbundet att använda sig av 

utställningar, broschyrer samt reklam på länets bussar.  
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2.4.1. Utställningarna 

Utställningarna var tänkta att finnas på olika platser i länet en kort period för att sedan flyttas 

vidare till nästa ställe. Eftersom de hade gjort tio utställningar kom de att finnas på väldigt 

många ställen, vilket gav många människor möjligheten att ta del av informationen. 

Uppskattningen av Regionförbundet är att varje utställning ska finnas på tre olika ställen i tre 

veckor. Dröjer beslutet kommer utställningarna att fortsätta vandra runt på ännu fler ställen. 

Sammanlagt så kommer alltså de tio utställningarna att stå ute i nio veckor fördelat på tre 

platser per utställning. 

2.4.2. Bussreklam 

När folk åker buss är det många som har tid att reflektera och möjligheten att ta emot ett 

budskap är större. Därför valde Regionförbundet att visa sin kampanj även på de 

reklammonitorer som fanns installerade på nästan alla bussar i länet. Exponeringen var god 

och förhoppningsvis skulle resenärerna komma ihåg vad de sett och vid de bästa av tillfällena 

skulle de även bli så intresserade att de även besökte webbplatsen, och eller ställde en fråga 

via SMS.   

2.5. Efter kampanjen 

Eftersom de var första gången som Regionförbundet genomförde en större kampanj fanns det 

inga rutiner eller riktlinjer. Därför fanns det heller inga planer på att följa upp kampanjen på 

något sätt. På frågan om det skulle genomföras någon form av uppföljning så blev svaret att 

den enda uppföljning som fanns var denna uppsats. Därför var Regionförbundet också mycket 

intresserade att ta del av detta dokument. 
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3.  Teori 

I nedanstående kapitel redovisas teorier som är relevanta för den studie som vi utförde. Vi 

valde att börja fokusera på hur kunskapssamhället såg ut och hur det kunde appliceras på 

kommunikation samt information. Vidare redogörs för planerad kommunikation samt en 

skildring av kampanjer. Vi analyserar även olika typer av receptionsstudier för att 

avslutningsvis begrunda över ifall teorier kan appliceras i praktiken.  

3.1. Kommunikation och information 

Kommunikation härstammar från latinets ord communis vilket innebär gemenskap (Hård af 

Segerstad, 2002, ss. 34-35). Med detta menas att begreppet förklarar när människor gör något 

ihop och ses därför som en gemensam handling. Kommunikation sägs även vara det som 

kommer först. Att människor kommunicerar innebär att information utbyts. Information 

härstammar även det från latinen och innebär att någon ger form åt eller utformar något. Detta 

leder till att kommunikation är en förutsättning för information.  

Enligt Falkheimer ses kommunikation inom två delar. Där ena delen kan ses som likt en 

”överföring av meddelanden från en sändare till en mottagare” (Falkheimer, 2001, s. 13). Den 

andra delen ser mer på vilken mening ett budskap tolkas utifrån det utbyte som sker mellan 

sändare och mottagare (ibid). Information kan även blandas ihop med kunskap (Falkheimer & 

Heide, 2003, s. 48). All information är inte kunskap förrän en människa gör tolkningar om 

den. Därför anses information vara något som blivit förädlat och lagrat till kunskap. Beroende 

på den aktiva människans tolkningar om information skapas olik kunskap. Vilket leder till att 

information är byggd på hur den tolkas.  

Inom kommunikation finns det en uppmålad bild av att kommunikationen ska lösa alla 

problem (Palm, 2006, s. 17). Givetvis är fallet inte så utan misslyckanden kan förklaras av 

andra anledningar, ofta via bristande förmåga att kommunicera rätt. Det kan exempelvis vara 

fel i själva informationen vilket kommuniceras ut än själva kommunikationen i sig. Därför 

anses ofta kommunikation vara ett kraftlöst sätt att försöka göra intryck på andra människor.  

Vidare inom informationsöverföring finns ett strategiskt tänk från en organisation att ha 

målinriktade tankar bakom sin kommunikation (Larsson, 2001, s. 27). Detta är ofta 

användbart i stora kampanjer men används även i mindre angivelser i den dagliga 

verksamheten.  
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För att anpassa sig till sin omgivning, det vill säga för att uppnå sina mål, 

måste(…) organisationen – informera sig om omvärlden, planera samspelet 

mellan sig själv och omvärlden samt kontrollera utfallet av sina handlingar. 

(Hård af Segerstad, 2002, s. 49) 

Denna del av kommunikation kallas ofta för planerad kommunikation vilket redogör för hur 

organisationer planerar sin kommunikation i förväg (Eriksson, 2005, s. 152). Här gäller det att 

lägga upp en strategi ofta i form av en kommunikationsplan. I detta ska det innehålla tydliga 

direktiv för hur exempelvis en kampanj läggs upp, vilka mål som finns och 

informationsmaterialets upplägg. Det är även viktigt att kommunikationen ska synkroniseras 

för att den ska kunna bli effektiv. Mål och att nå dem bör vara tydligt uppsatta.  

För att en kampanjinsats ska planeras bör en bakomliggande tanke skett till en 

kommunikationsplanering (Falkheimer, 2001, s. 169). Den som ägnar tid till 

kampanjplanering använder sig ofta av en fem stegs planering.  

Vem, säger vad, genom vilken kanal, till vem, med vilken effekt? 

 (Fiske, 2004, s. 48) 

Idén bakom varje del i denna planeringsmodell är att ta hänsyn till ett strategiskt men även ett 

kreativt planerande av insats (Falkheimer, 2001, ss. 169-170). Trots kritik mot modellen går 

den att applicera på kommunikation där målet är att se hur de olika stegen ser ut inom en 

kommunikationsprocess.  

3.2 Kommunikationsplanering – steg för steg 

För att kommunikation ska nås ut behövs en tydlig kommunikationsplanering. 

Kommunikationsplanering går ofta hand i hand med kampanjplanering eftersom de ofta 

bygger på samma grundprinciper. (Ibid., s. 110-111) 

Här nedan följer en steg för steg modell för hur den kan se ut.  

I) Målformulering 

En av de viktigaste delarna i kommunikationsplanering är att utforma ett tydligt mål 

(Falkheimer, 2001, s. 114). För att kunna göra det krävs ett tydligt syfte vilket bör kunna 

mätas i mätbara siffror eftersom målet exempelvis kan vara att se hur ett beteende har ändrats.  

 

Mål kan även beskrivas olika beroende på vilken typ av kommunikationsinsats som utförs 

(Larsson, 2001, s. 94). De bör även vara anpassade efter organisationens andra aktiviteter. 

Givetvis finns även olika målnivåer i form av primär och sekundärmål. Där de kan delas in i 
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övergripande mål, huvudmål för informationsverksamheten, sektorsmål, projektmål och sist 

delmål. De övergripande målen har ofta tanken bakom informationsinsatsen i samband med 

informationsverksamheten. Sektorsmålen ses ihop med vad för olika mål en organisation har 

till olika områden både extern och internt. I projektmålet sammanfattas vad för mål projektet 

ska ha, hur syftet formuleras samt helheten av insatsen ska vara. I övrigt bör det även vara 

rimligt med delmål för att nå till det slutliga målet.  

II) Val av målgrupp/målgrupper 

I en kampanj behövs en eller flera tydliga målgrupper. Det är hit kampanjen ska riktas och bör 

därför väljas med omsorg (Falkheimer, 2001, ss. 114-115). En riktlinje är att inte rikta in sig 

på en för stor målgrupp utan ha fokus på en mindre målgrupp. Andra faktorer som spelar 

avgörande roll är att ha god förståelse för hur målgruppens tankar är inom ämnet men även att 

ha omvärldsbevakning, så att inga andra kampanjer inom samma område konkurrerar ut den 

egna.  

 

En lyckad målgruppsanalys måste ha goda förutsättningarna till att kunna identifiera hur 

målgruppens engagemang är samt beteenden, intentioner, kunskap inom ämnet och attityder 

till densamma (Palm, 2006, s. 29). Det viktiga med att göra detta är att dels kunna anpassa 

budskapet efter målgruppen men även använda sig av rätt kanaler för att nå ut med budskapet 

till tänkt målgrupp.  

III) Val av budskap 

Vi nämnde innan att målgruppen och budskapet hör ihop, därför är det viktigt att ta fram en 

USP (Unique Selling Point) (Falkheimer, 2001, s. 116). För att målgruppen ska förstå samt 

uppfatta budskapet från avsändaren bör USP användas. Med begreppet menas att avsändaren 

har ett strategiskt tänk bakom sitt val av budskap och utformar därefter det utifrån vad som är 

unikt med det så att mottagaren tar emot meddelandet. USP är alltså den bärande kraft i en 

informationsinsats vilket ska övertyga mottagaren.  

 

  (…) effektiva budskap helst vara enkla, entydiga, intressanta, och överraskande.  

 Det låter enkelt i teorin, men är en konst i praktiken(Ibid.).  

    

Budskapet är viktigt och centralt för att information ska nå fram, av den orsaken är det 

betydelsefullt att välja ett tydligt budskap (Larsson, 2001, s. 155). Det finns även olika typer 
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av budskap samt budskapsstrategier. Där det gäller att välja ut den eller de budskap som är 

strategiskt lämpligast för informationsinsatsen.  

IV) Val av kommunikator 

I en kampanj är det vanligt att använda sig av en person där den får agera ansiktet utåt 

(Falkheimer, 2001, s. 117). Detta kan delas in i två olika fält. Ena är källan till avsändaren 

vilket kan vara i form av en logotyp. Den andra är pseudokommunikatörer i form av personer 

vilka inte har någon direkt anknytning till kampanjen. Ett vanligt knep för att föra vidare 

budskapet till mottagaren. Detta görs ofta för att öka trovärdigheten.  

V) Val av medium 

En av de viktigaste punkterna i en informationsinsats är att välja rätt medium (Falkheimer, 

2001, ss. 117-118). För en informationskampanj menar Falkheimer att det skulle vara optimalt 

med interpersonell kommunikation vilket ofta är svårt att uppnå. En annan viktig faktor anses 

vara massmediet inte bör var den största delen. Budskapet bör även anpassas efter det valda 

mediet eftersom det kan vara lämpligare att använda en viss typ av medieval till budskapet.  

 

Lars Palm poängterar även att det inte finns några gamla traditioner att anpassa sig efter utan 

medievalet styrs av hur budskapet är anpassat efter den tilltänkta målgruppen. Vilket i sig bör 

vara uttänkt att medier fungerar olika bra beroende på vad budskapet är för något (Palm, 

2006, s. 75).  

 

En annan viktig poäng är att analysera vilket medieval som har störst effekt enligt Larsåke 

Larsson. Val av medium bör analyseras ur tre grupper med variabler; ämnet och mediet, 

effekten av budskapet och sist de tekniska samt ekonomiska variablerna (Larsson, 2001, s. 

181).  

VI) Utvärdering 

Avslutningsvis bör en utvärdering ske av den informationsinsatsen som uträttats (Falkheimer, 

2001, s. 118). Här bör de ålagda målen analyseras samt granskas ifall de blivit uppfyllda. 

Dock är detta en del vilket det ofta slarvas med.  

 

Utvärderingar är något sändaren bör lägga tid på (Larsson, 2001, s. 204). Det behövs en 

planering för hur målen har uppnåtts samt vad som kan förbättras. Denna analys ska även ses 
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som ett underlag för framtiden informationsinsatser, dock finns det fall där utvärderingen har 

värderats för högt men även för lågt sett till resultatet av analysen menar Larsåke Larsson.  

3.3 Issues management 

Begreppet är centralt i en kommunikatörs vardag eftersom det kan definieras med 

omvärldsbevakning (Palm, 2006, s. 109).  

Målet med Issues Management (…) är att i god tid identifiera och 

kommunikativt hantera kontroversiella frågor utan att antagonismen mellan 

parterna växer. (Ibid.) 

Alltjämt är det även centralt att för kommunikatören förutspå opinionssvängningar av tagna 

beslut (Ibid.,109-110). Dessutom kunna hantera och lägga upp en kommunikationsplan för 

hur den aktuella frågan ska bemötas. Inom Issues management kan kommunikatören även 

agera antingen proaktivt eller reaktivt. Där skillnaderna är att i proaktivt arbete har 

kommunikatören fortfarande möjlighet att påverka mottagaren. Medan i reaktiva stadiet är 

mottagarens bild av situationen klar och kommunikatören måste anpassa sig efter det enligt 

Lars Palm.  

Allteftersom kampanjen finns ute bland samhällsmedborgarna kan det uppstå problematik. 

Exempelvis problematik i form av misstro mot informationen, oro eller andra känsloyttringar. 

Med detta vill vi därför se genom detta begrepp ifall ansvarig för kampanjen har tagit hänsyn 

till det. Samt vilken metod som anpassas, den reaktiva eller proaktiva inom en politisk 

organisation. 

3.4 Kampanjer 

Begreppet kampanj definieras enligt följande ”intensiv verksamhet i syfte att påverka” 

(Larsson, 2002, ss. 237-238). För att få ytterligare förståelse för ordets innebörd bör även 

nämnas att en kampanj numera ofta föregås av flera olika aktiviteter i syfte att påverka. Palm 

anser dock att kampanj kan även användas i andra områden för att definiera en systematisk, 

samordnad samt målinriktad verksamhet (Palm, 1994, s. 39).  

Kampanjer finns även i olika slag, där syftet kan vara och/eller att informera, skapa 

uppmärksamhet, påverksa attityder och utbilda (Larsson, 2001, s. 110). Ofta  betraktas 

kampanjer i ett sken av att en organisation försöker rikta en påverkan till en avsedd mottagare.  

3.4.1 Offentlig kommunikationskampanj 

Begreppet offentlig kommunikationskampanj har sitt syfte i att påverka genom intensiva 

handlingar (Palm, 1994, ss. 40-41). Men för att den ska räknas som offentlig, där 
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informationen är av offentlig karaktär, bör sändaren vara en myndighet. Det förs även 

diskussion om huruvida offentliga kampanjer är vinstdrivande, vilket de ofta är i dagens mer 

marknadsanpassade myndigheter menar Lars Palm. Detta medför att en offentlig kampanj kan 

uppfattas med kommersiella motiv.  

Offentliga kampanjer ses ofta ha en mer informativ natur där syftet exempelvis kan vara att 

upplysa medborgare om avsedd fråga (Larsson, 2001, s. 112). Denna typ av kampanjer brukar 

kunna ha ett beeteendemål inom sig i budskapet. Där mottagaren ska antingen ändra 

beeteende eller bevara det.  

En annan definition av offentliga kampanjer är att budskapet är av offentlig lärdom och nytta 

för andra vilket kommuniceras ut i puplika medier (Atkin & Rice, 2001, s. 16). Där syftet inte 

är kommersiella utan att informera utan något vinsttänkande.  

I vår studie kommer vi analysera och ge resultat av huruvida kampanjen om slutförvaret ses 

av mottagaren som en offentlig kommunikationskampanj. Tanken med kampanjen är att 

informera, och precis som Anders Svalin berättar (bilaga 15) så är Regionförbundet i Kalmar 

län är en politisk organisation, vilket gör att kampanjen blir offentlig.  

3.4.2 Kampanjidentifiering - Profil, image och identitet 

För att en kampanj ska nå ut med avsedd information för tilltänkt mottagare bör avsändarens 

profil, image samt identitet överensstämma med mottagarens bild (Palm, 1994, s. 45).  

Omgivningens illustration av sändaren kan uttryckas i följande begrepp: profil, image och 

identitet (Falkheimer & Heide, 2003, s. 41). Dessa tre begrepp har även ofta syftet att 

överensstämma med varandra hos organisationen. Att de föreställningar och bilder motsvarar 

varandras uppfattningar.  

För att få en förståelse för hur en kampanj tas emot är det av stor relevans för 

uppsatsförfattarna att ha kännedom om hur begreppen ses av varje part. Benämningarna har 

sin relevans i att ge en tydlig signal ifall sändarens och mottagarens uppfattningar 

överensstämmer med varandra.  

3.4.3 Profil 

Termen beskriver ur ett kommunikativt perspektiv hur en organisation presenteras. Detta 

innefattas inte längre enbart av den logotyp, färg samt formgivning av organisationen. Utan 

även av vilka signaler samt beteenden som presenteras (Larsson, 2002, ss. 70-71).  Enligt Lars 

Palm defineras profil gemensamt med image. Han hävdar även att profil kan likställas med 
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den önskade bilden (Palm 1994, s. 46). Vidare tolkas begreppet av Falkheimer som den bild 

en organisation vill kommunicera ut mot tilltänkt målgrupp (Falkheimer & Heide, 2003, ss. 

16-17). I vår studie tolkas begreppet profil som det sätt en organisation vill uppfattas av 

mottagaren.  

3.4.4 Image 

Som kontrast till profil är image den bild omgivningen har av organisationen, företaget eller 

myndigheten enligt Palm. Fortsättningsvis visar Palm att begreppet även kan tolkas både 

positivt och negativt av omvärlden. Han hävdar även att ordet inte har teoretisk förankring, 

detta för att definitionsmängden är för hög (Palm, 1994, s. 46). Image används i vår studie 

som ett begrepp för hur allmänheten tolkar organisationen.  

3.4.5 Identitet 

Identitet tolkas ofta som den egna bilden organisationens medlemmar har av sig själva (Palm, 

1994, ss. 47-48). Där det är menat den egna självbilden ska signaleras ut genom image och 

profil. Vilket leder till att identiteten ofta är den verkliga bilden av hur organisationen 

uppfattas. Den egna identiteten stärker också sammanhållningen inom organisationen.  

Ur detta med identitet likställs ofta begreppet med företagskultur (Falkheimer & Heide, 2003, 

s. 42). Vilket innebär att det är den sammansvetsade identiteten inom företagets anställda som 

bygger upp en organisations- eller företagskultur. Begreppet identitet tolkas i vår uppsats som 

den bild de anställda inom organisation har om sig själva.  

3.5 Receptionsstudier 

Forskningen ”betraktar kommunikationen som produktion av mening” (Ekström & Larsson, 

2000, ss. 275-276). Vidare anses att en receptionsstudie analyseras hur mottagaren tar emot 

ett budskap, vilken effekt den har, men även vilken mening den ger. Med det menas att 

tolkningar utförs av mottagaren för att sedan analyseras av forskaren.  

En annan tolkning av receptionsanalys är att reception fokuserar på mottagaren (Koblanck, 

2003, s. 119). Viktigt att poängtera är att inom analysen ska det tas hänsyn till den kontext 

mottagaren befinner sig inom. Att uppfattningar och värderingar ofta kan styras av kontexten. 

Andra faktorer som kan spela en viktig roll för receptionen är hur individens roll är, hur 

auktoriteter kan styra personen men även personligheten.  

Kampanjer använder ofta en receptionsanalys av hur kampanjen tas emot, där mottagarfaktorn 

handlar om hur kampanjer bör utformas inom olika områden hos mottagaren för att kunna 

analysera receptionen (Atkin & Rice, 2001, s. 47).  
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Inom fältet finns flera olika typer av receptionsstudier och receptionsanalyser. Vi använder 

oss av receptionsstudier i formen hur en mottagare ser kampanjen och hur de tar emot den. 

3.5.1 AIDA 

Begreppet består av de fyra orden awareness (attention), interest, desire och action (Dahlén & 

Lange, 2003, s. 95). Det första ordet förklarar mottagarens kognitiva förståelse för produktens 

existens, tycke samt smak för den. De två mitten orden har i nästa steg att göra med huruvida 

mottagaren är affektiv inför produkten. Vilka känslor finns hos mottagaren, finns ett intresse 

och en önskan att veta mer om produkten. Sista steget är att mottagaren agerar och tar till sig 

produkten. Modellen är ett sätt att se hur produkter tas emot av mottagaren.  

I denna studie används modellen som ett sätt att se hur kampanjen tas emot av mottagaren. Vi 

kommer även se ifall de olika bokstäverna uppfylls av mottagaren. 

3.5.2 Information processing theory 

Denna teori är uppbyggd av socialpsykologen samt kampanjforskaren McGuire (Falkheimer, 

2001, ss. 173-174). Teorin förklarar den informationsprocess en kampanj eller liknande har 

för att övertyga mottagaren. Hans tankar kan likt AIDA modellen ses på följande sätt; 

”kunskap som ger en attityd som utlöser ett beteende.” (Ibid., 173) Vidare bygger han upp 

denna process på stimulans och beteendeforskning. Dock anses teorin för enkelriktad 

eftersom den ägnar åt envägskommunikation.  

Teorin går igenom tolv olika delar innan påverkan genom kommunikation har skett. Varje 

steg är individuellt uppbyggd.  

1. Uppmärksammar 2. Visar intresse 3. Uppskattar 

4. Förstår vad och varför 5. Förstår hur  6. Ändrar, skapar, förstärker attityd 

7. Minns  8. Återkallar  9. Bestämmer sig 

10. Utlöser beteende 11. Förstärker, upprepar 12. Konsoliderar beteendet 

Det svåra i modellen är att kunna mäta de olika målen, ifall mottagaren verkligen når dit 

(Severin & Tankard, 2001, ss. 174-175). Dock är det en modell som kan förklara de olika 

attitydförändringarna hos en mottagare. Att denna förändring har flera olika komponenter. 

Delar som alla kan analyseras ifall mätbara mål sätts upp.  

Modellen används i envägskommunikation i hur beteenden analyseras. Vi kommer att 

använda teorin som ett underlag till hur receptionen hos mottagaren är och ifall beteendet 

ändras likt denna modell. 
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3.5.3 Newcombs modell 

Newcombs modell är byggd på ett triangulärt system. 

Modellen har sin utgångspunkt i det sociala och 

samhällets struktur (Fiske, 2004, ss. 49-50). Meningen 

med modellen är att i det sociala bygga en jämvikt 

mellan de olika parterna om det gemensamma målet.  

Modellen har tre faktorer; A, B och X. Där A och B 

kan vara två olika ting som står i relation till X. Beroende på ifall A och B är överens har de 

antingen en positiv eller negativ ställning till X.  

Denna modell förutsätter (…) att människor behöver information. (...)Vi måste 

få tillräckligt med information om vår sociala omgivning både för att kunna veta 

hur vi ska reagera på den och i vår reaktion kunna identifiera faktorer som vi har 

gemensamma med andra medlemmar… (Fiske, 2004, s. 51) 

I studien kommer modellen ses som ett försök till ifall parterna står i relation till varandra. 

Faktorerna i vårt fall kan vara (A) Regionförbundet i Kalmar Län, (B) länsmedborgarna, (X) 

slutförvaret av använt kärnbränsle.  

3.5.4 Westley Macleans modell 

De meddelanden C överför till B (X”) utgörs dels av 

hans urval av meddelanden från A (X’) och dels av 

hans eget urval och sammanfattning av olika X i sitt 

eget förnimmelsefält (…) som kan men inte behöver 

vara olika X i A:s förnimmelsefält. (Fiske, 2004, s. 

52) 

 

Modellen är en fortsättning på Newcombs modell, men med vissa vidareutvecklingar (Severin 

& Tankard, 2001, ss. 61-63). Den tillämpas som en modell inom masskommunikation. 

Westley-Macleans modell är alltså en beroendemodell som hänvisar till att (B) är beroende av 

att (C) tar emot, kodar och sänder vidare korrekt information och budskap. Samtidigt är (A) 

beroende av att (C) utför detta för att kommunikationen mellan (A) och (B) ska ha normal 

verksamhet.  

Modellen kan appliceras på olika sätt, i vår studie kommer den ses på följandes vis. (A) 

motsvarar Regionförbundet i Kalmar län, (C) ses som mottagare av kampanjen 

(länsmedborgaren) och (B) blir den omgivning mottagaren väljer att berätta för om den 

informationen som finns i kampanjen, en form av sekundär mottagare av kampanjen. (X
1
), 

(X
2
), (X

3
) är alla olika faktorer som kan påverka Regionförbundet, exempelvis reklambyrån, 
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andra myndigheter eller organisationer. De pilar som går tillbaka från (C) till både (B) och 

(A) ses i vår studie som den responsen som Regionförbundet kan tänkas få från 

länsmedborgarna och de sekundära mottagarna av kampanjen.  

3.6 Teorin i praktiken 

Överföra teorietiska kunskaper till den verklighetsanpassade praktiken är en komplicerad 

process (Palm, 1994, s. 13). Detta för att de olika världarna är svåra att sammanknyta med 

varandra, något som Palm förklarar i sina tankar om ämnet. 

Jag har hela tiden förvånats över den svaga kopplingen mellan 

kommunikationsvetenskapens resultat, teorier och metodik å ena sidan och 

kommunikationspraxis å den andra. (Ibid.) 

Å andra sidan menar Falkheimer och Heide att kommunikationsvetenskap visst går att 

använda i praktiken. De anser att kommunikatörer använder det ideligen men att de inte är 

alltid medvetna om det (Falkheimer & Heide, 2003, ss. 43-44). Exempelvis vid en 

kommunikationsplan är den tydligt förankrad i det vetenskapliga och tas fram i praktiken likt 

vetenskapens teoretiska tänk.  

3.7 Sammanfattning av teorier 

Inledningsvis är kommunikation det övergripande för all mediekommunikationsvetenskap. 

Kommunikation är ett centralt begrepp vilket kan förklara hur människor tillsammans gör 

något ihop. Vidare inom kommunikation finns tankar om att ha ett mål från avsändaren till 

mottagaren. Där planering av kommunikation och strategisk kommunikation är något som 

ligger i grund för en kampanjinsats. För att förstå hur mottagaren tar emot budskapet bör en 

omvärldsbevakning finnas hos avsändaren i form av Issues management. När 

kommunikationsplaneringen skett bör detta ligga till grund för kampanjen samt hur den 

utformas inom en offentlig kampanj. En kampanj bör även ha överensstämmande image, 

profil och identitet för att nå ut vilket den görs genom receptionsstudier. Inom dessa studier 

finns exempelvis tanken om hur människor tar emot ett budskap i flera olika steg där 

informations processing theory och AIDA förklarar det ändamålsenligast. Newcombs och 

Westley Macleans modell ökad förståelse för hur mottagare och avsändare kan stå i relation 

till varandra. Avslutningsvis förklaras hur teori inte alltid behöver överensstämma med 

verkligheten.  
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4. Metod 

Inom detta kapitel förklaras det tillvägagångssätt vi valde att använda oss av för insamling av 

data men även hur den har bearbetats. Detta avsnitt ligger i grund för hur resultatet blivit till. 

Redogörelse för etik inom vetenskapen tas även upp. 

En vetenskaplig studie ska kunna genomföras under samma omständigheter, en såkallad 

replikation för att en utomstående part ska kunna granska resultatet enligt Jarl Backman. För 

att kunna värdera det empiriska materialet krävs evaluering vilket innebär att andra ska ha 

möjligheten att kunna ha uppfattningar om metodvalen (Backman, 1998, ss. 37-38). 

Tillsammans med dessa två faktorer säkerställs en vetenskaplig studie genom att redogörelse 

för metod samt tillvägagångssätt är korrekt utförd. Vi valde metoder som enligt oss är 

relevanta för att nå fram till önskat resultat.  

4.1. Val av metod 

För att uppnå syftet med vår studie krävdes ett relevant empiriskt underlag. Uppsatsens syfte 

var även att undersöka hur informationen togs emot vilket leder till att vi använder oss av en 

receptionsanalys. För att komma till en slutsats av vår empiri valde vi att använda både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. En central del av vår empiri är de resultat 

vi uppnått genom våra fokusgrupper eftersom de tillhör målgruppen. Som kompletterande 

metoder använde vi oss av observationer samt enkäter vilket ger oss ett bra komplimenterande 

underlag. Dessa metodval styrker undersökningens trovärdighet på grund av att vi når 

kampanjens målgrupp genom dem.  

4.1.1. Receptionsanalys 

Inom medievetenskapen har forskningen blivit allt mer intresserad av mottagaren (Ekström & 

Larsson, 2000, s. 274). Idag är det av stor relevans för flera att forska inom hur mottagarens 

beteenden och effekter kan analyseras. Receptionsanalysen ses som en utveckling av Uses and 

Gratifications samt effektforskningen men även som en kritik till dessa. Denna metod ser 

mottagaren som den som tar del av budskapet, vilket meningen ligger i. I detta budskap ligger 

effekterna där den kan tolkas av mottagaren. De datainsamlingsmetoder vilka är lämpligast att 

använda brukar vara gruppintervjuer eller personliga intervjuer. 

I vår forskning består receptionsanalysen dels av fokusgrupper som gav en öppen dialog samt 

kunskap om hur kampanjen upplevdes, och dels av enkätundersökningar. Detta gav oss också 

information om hur Regionförbundet kan förbättra tankesättet till nästa gång. Åsikter om 

innehållet på materialet delges även på ett mycket bra sätt. 
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4.1.2. Fokusgrupper 

För att ta reda på vilka åsikter som finns om kampanjen valde vi att träffa två fokusgrupper. 

Metoden fokusgrupp är en kvalitativ metod som gör att vi får mer ingående åsikter om hur 

kampanjen upplevs (Fridenäs & Wanger). Se bilaga 7 för fokusgruppsfrågor. Samtidigt är det 

ofta personer som känner varandra och påverkas av varandra så deras åsikter kan inte 

jämställas med den generella allmänheten. I samtalen med fokusgrupperna lyssnade vi mest 

på diskussionerna som fördes mellan deltagarna. Vi ledde in dem på vissa områden och 

därefter fick de diskutera fritt. SIFO skriver följande om fokusgrupper: 

Vi utgår ofta från att människan är en rationell varelse som väljer och 

handlar efter förnuft och logik. Vi vet dock att människors attityder, 

subjektiva värderingar, personlighet och känslor minst lika mycket styr 

beslut och beteenden. Kvalitativ metodik är en väg att skapa förståelse för 

hur dessa drivkrafter påverkar våra beslut och handlingar. (Ibid.) 

4.1.3. Etnografisk observation 

Inom den kvantitativa metoden återfinns etnografisk observation vilket menas att forskningen 

sker i människors liv (Ekström & Larsson, 2000, s. 24), ofta i samband med observationer och 

intervjuer. Den etnografiska metoden förklarar även en tolkande vetenskap där forskningen 

ska redogöra de handlingar som utförs. Metoden kan även ses som en utveckling av 

effektforskningen och receptionstänkandet. Där det gäller att ”försöka se och förstå den 

studerade verkligheten inifrån med aktörernas ögon.” (Ekström & Larsson, 2000, s. 25). 

Vidare förklaras observation även som en komplicerad och forskningsmetod då den kräver 

stor uppmärksamhet sam förståelse för verkligheten (Backman, 1998, s. 53).  

Observationen var av stor relevans för vår studie då den gav en bild av hur intressant ämnet är 

och hur intresserade målgruppen är av ämnet. Se bilaga 1 för observationsschema. Den gav 

också en bild av huruvida Regionförbundet har valt rätt metoder i sin kampanj. Etnografin i 

vår studie är uppdelad i kön, män och kvinnor, samt ålder, yngre och äldre. 

4.1.4. Surveyundersökningar 

Forskningens andra kvantitativa strävan består av tre enkäter. (Bilaga 2,3 och 4) Enkäterna 

gav tydliga åsikter om utformningen på kampanjen och om den tilltalade målgruppen. Även 

grundläggande svar gavs på frågor som om kampanjens syfte var tydligt, om budskapet nådde 

fram och om det uppfyllde önskad effekt, alltså en fortsatt del i receptionsanalysen.  

Surveyundersökningar är ett presentabelt urval av människor, där målet är att få fram en 

uppfattning från en liten grupp som representerar den stora massan (Ekström & Larsson, 
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2000, ss. 78-79). Denna metod kan ses som en fortsättning på observationer där man kan 

samla attityder och tankar på ett annat sätt än i en observation.  

4.1.5. Personliga intervjuer  

En del av den kvalitativa delen i vår forskning handlar om de personliga intervjuer som vi 

gjort med de inblandade parterna i kampanjen. Se bilaga 5 och 6 för intervjufrågor. För att 

kunna analysera tankarna bakom kampanjen och dess syfte och mål genomförde vi en intervju 

med projektledaren för kampanjen, Anders Svalin. En annan nyckelfigur i framtagandet av 

kampanjen var Fredrik Wiebert på reklambyrån Kreation som producerat kampanjen på 

uppdrag av avsändaren Regionförbundet i Kalmar län.  

Intervjuer är ofta uppbyggda på informationsutbyte där syftet är att ta del av uppfattningar om 

objektets tankar. Här gäller det även att kunna få fram relevant data för analys, (Backman, 

1998, ss. 51-52) att nå en djupare mening av ett syfte bakom till angiven forskning.  

4.2. Utförandet av metod 

Utförandet av metoden baserades först på intervjuer, sedan på fokusgrupper och 

observationer. Därefter även tre enkäter där den två är till mottagare av kampanjen på plats 

och den tredje enkäten till var till bussresenärerna.  

4.2.1. Personliga intervjuer 

Kampanjens syfte, mål och tankar kan enbart presenteras av de som tagit fram kampanjen. 

För att kunna jämföra dessa med hur den tagits emot av mottagaren behövdes intervjuer med 

berörda parter inom kampanjen. 

Första intervjupersonen blev Anders Svalin, projektledare och ansvarig för kampanjen. Den 

andra blev Fredrik Wiebert på reklambyrån Kreation som ansvarat för att producera 

kampanjen tillsammans med Anders. Dessa två intervjuer tog ca 45 minuter var och ägde rum 

på deras respektive arbetsplats. Anteckningar fördes och färdiga frågor ställdes för att få fram 

bägges bild av just mål, syfte, tankar bakom samt upplägg för kampanjen.  

4.2.2. Fokusgrupper 

Fokusgrupperna började med att respondenterna fick ge ett första intryck av materialet innan 

de hunnit läsa igenom det. Genom responsen fick vi en god bild över hur respondenterna såg 

på materialet gällande hur tilltalande och hur attraktivt det var. Därefter gav vi respondenterna 

tid att studera materialet innan de sedan kommenterade detsamma. Åsikterna som kom fram 

efter de läst igenom materialet fokuserade mer på deras åsikter om innehållet.  
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Genom att dels ta respondenternas åsikter vid första anblicken, och dels ta deras åsikter efter 

att de haft tid att sätta sig in i materialet, gav oss en god bild i hur materialet upplevdes. Det 

visade sig också att de även under tiden de studerade materialet, från första anblicken tills 

sista stund innan vi avslutade diskussionen, hade gott om åsikter. 

Vi träffade två fokusgrupper. Den första var en grupp mediestudenter på Högskolan i Kalmar. 

De föll bra in i målgruppen samtidigt som de håller på, och förhoppningsvis är intresserade 

av, just kampanjer och kommunikation. Den andra gruppen var en liten samling 

gymnasieelever på Högsby Gymnasium. Även de föll bra in i målgruppen ungdomar 

samtidigt som de är lite yngre och fortfarande inte har valt inriktning på eventuell kommande 

högre utbildning. Bägge träffarna ägde rum i grupprum där vi visade roll-ups, vykorten och 

broschyren. De fick hela tiden ha synpunkter och vi förde anteckningar samtidigt som de 

diskuterade.  

4.2.3. Etnografisk observation 

En av delarna i kampanjen var en utställning. För att ta reda på hur attraktiv den var, och hur 

intressant den såg ut, genomförde vi en observation. En etnografisk observation handlar om 

att studera inom fältforskningen (Ekström & Larsson, 2000, s. 24). Detta betraktas att 

forskningen sker på kulturella och platsbundna handlingar. Etnografi förklaras också genom 

en studie av vardagslivet och ses som en ”tolkande vetenskap”. (Ibid.)  

Vi ville se hur många som faktiskt intresserar sig av en utställning. Lägger folk märke till 

utställningen över huvud taget, eller är det ett spel för gallerian? Därför valde vi att besöka två 

utställningar. En på Högskolan i Kalmar och en på Borgholms Bibliotek. På så sätt fick vi en 

representativ bild av både skolungdomar samt allmänhet. Genomförandet gick till genom att 

vi satte oss på behörigt avstånd från en utställning och observerade förbipasserande. Vi 

bockade av de som bara gick förbi, de som tittade men inte mer, de som läste, och slutligen de 

som gick fram för att ta mer material. På så sätt fick vi en god inblick i utställningens 

attraktionsvärde. Protokollet hittas i bilaga 1. 

4.2.4. Enkät 1 om bussreklamen 

På nästan alla bussar i länet visades kampanjen på monitorer avsedda för reklam till 

passagerarna. Vi ville ställa oss frågan om resenärerna verkligen såg på dessa monitorer och 

om de uppfattade vad de såg. Därför frågade vi resenärer om de lagt märke till kampanjen 

efter avslutad resa, och i de fall de svarade jakandefortsatte vi frågade vad de ansåg om 

kampanjen. 
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På Kalmar busscentral inkommer det många bussar varje timme vilket gjorde det till ett 

mycket bra ställe att genomföra en empirisk undersökning. Vi valde att inte fokusera på någon 

speciell grupp, utan fråga så många som möjligt som precis stigit av en buss. Resenärer kan 

ibland vara stressade så vi valde att endast ställa ett par korta frågor. De som klivit av bussen, 

oavsett om det var en länsbuss eller en lokalbuss, frågade vi kort om de sett kampanjen. Om 

de inte sett den tackade vi för oss. Hade de däremot sett kampanjen frågade vi om de visste 

vad den handlade om, vad de tyckte om den, och om de kommer att agera. Enkäten hittas i 

bilaga 2. 

4.2.5. Enkät 2 en bit bort från utställningen 

För att få en inblick i åsikter om utställningen valde vi att genomföra en enkät om 

utställningen. Vår frågeställning var huruvida utställningen iakttogs över huvud taget, eller 

om personer som passerat dem helt enkelt inte sett den alls.  

På Högskolan i Kalmar stod utställningen precis vid en av utgångarna. Därför ställde vi oss 

utanför ingången och ställde frågor till de som passerade ut. På så sätt ville vi se om de sett 

utställningen när de var på väg ut eller inte. Enkäten hittas i bilaga 3. Enkäten är intressant då 

den visar om passerande kommer ihåg utställningen, samt att jämföras med resultatet från 

”enkät 3 vid utställningen”. 

4.2.6. Enkät 3 vid utställningen 

För att få en ännu djupare inblick i vad de som såg utställningen faktiskt tyckte om den, 

ställde vi oss precis vid utställningen på Högskolan i Kalmar. Vi ställde frågor till passerande 

om utställningen samtidigt som de kunde titta på den. På så sätt så fick vi in åsikter från de 

passerande om hur de uppfattade kampanjen. Frågorna inriktades på hur respondenterna 

uppfattade utställningen, om de ansåg ämnet intressant och om utställningen gjorde dem mer 

intresserade av ämnet samt om de eventuellt kunde tänka sig agera. Enkäten hittas i bilaga 4. 

Enkäten är extra intressant att jämföra med resultatet från ”enkät 2 en bit bort från 

utställningen”. 

4.3. Metodkritik 

Receptionsanalysen ses ofta vara svag då urvalet av respondenter inte motsvarar 

representationen av mängden (Ekström & Larsson, 2000, s. 292). Vilket leder till att urvalet 

inte har legitimitet i att uttala sig om gällande fråga.  

Det vi åsyftar med mängden är att de antal människor vår studie omfattar inte motsvarar det 

totala antal länsmedborgare Kalmar län innehar. Detta leder till att vi inte kan svara för det 



28 
 

totala antalet invånares tankar om kampanjen samt hur den tas emot. Något som inte är syftet 

med receptionsstudier. Meningen är att ta reda på de betydelser innehållet har i kampanjens 

budskap den sänder ut samt i vilken kontext mottagaren befinner sig inom exempelvis 

kulturell kontext.  

När det gäller den etnografiska observationen ställer den stora krav på observatören. Även 

anser forskningen att observatören är ”ett tolkande subjekt” (Backman, 1998, s. 53) vilket 

leder till att den personens perceptioner är verkligheten. Vi har gjort en egen subjektiv 

bedömning om ålder på våra respondenter, vilket kan kritiseras. 

Det som anses vara kritiskt med personliga intervjuer är att det krävs rättintervjuobjekt för att 

säkerställa forskningens resultat vilket leder till att det är lätt hänt att intervjuer kan bli 

meningslösa då objektet inte hör till forskningsfältet (Ekström & Larsson, 2000, s. 74). 

Kontexten kan också vara delaktig i att våra metoder kan kritiseras. Detta eftersom våra 

fokusgrupper kände varandra och därför påverkas av det när de kommer med åsikter om 

materialet. Även de observationer vi gjort, på högskolan, på biblioteket och på busscentralen 

påverkas av dess kontext.  

Metodfokus kan vara svår att nå eftersom studien är omfattande med flera olika metodval. 

Även om fokus ligger på valet av fokusgrupper och de personliga intervjuerna så finns risken 

att den inte alltid hålls ditåt. Dock är de personliga intervjuerna centrala för att utföra studien 

och fokusgrupperna för att nå målgruppen.  

4.4. Forskningsetik 

Vad det beträffar forskningsetik är vi medvetna om att ungdomar är en känslig målgrupp. 

Därför har uppsatsförfattarna visat hänsyn till god forskningsetik. Detta genom att de 

ungdomar som varit med i fokusgruppen fått ta del av information om vår forskning. Där vi 

vill visa att ha respekt till ungdomarnas egna personliga vilja. Såhär förklarar etikrådet sin syn 

på god forskningsetik, något vi följt efter när vi haft vår fokusgruppsdiskussion med utvalda 

ungdomar men även vid enkätutfrågning. 

Regeringens förslag innebär att den unga personens egen vilja respekteras. 

Detta ligger väl i linje med FN:s barnkonvention. Även i de fall då det är 

vårdnadshavarna som skall lämna samtycke, skall den unga 

forskningspersonen informeras om forskningen. Om han eller hon inser vad 

forskningen innebär och motsätter sig den, får den inte utföras. 

(Utbildningsutskottet) 
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisar vi resultaten av de empiriska undersökningar vi gjort. Inga åsikter 

presenteras utan endast det som framkom när vi träffade fokusgrupperna, intervjuade 

nyckelpersonerna, samlade in enkätsvar och observerade. 

5.1. Observation av utställning på Högskolan i Kalmar 

En av utställningarna stod vid C-trappan på Kalmar Nyckel som är lokaler som tillhör 

Institutionen för Kommunikation och Design på Högskolan i Kalmar. Resultaten som 

presenteras här är från vår observation sittandes vid ett av fikaborden nära utställningen. Vi 

observerade de personer som passerade utgången precis där utställningen var placerad. 

Eftersom observationen var just en observation ställde vi aldrig några frågor till de som 

passerade. Vi försökte ändå uppskatta deras ålder. Uppskattningen är vår personliga och 

måste ses som just en uppskattning och ingen fakta. 

Vi observerade 209 personer passera utställningen varav 115 var kvinnor och 94 var män. 

Åldersmässigt dominerade yngre män och kvinnor då vi uppskattade att fyra femtedelar var 

ungdomar under 30. 

Vi observerade huruvida de som passerade utställningen såg den eller inte. Även här är det 

vår bedömning som ligger till grund för statistiken och gör siffrorna godtyckliga. Våra 

definitioner är också avskilda med en gråzon då tiden som personer tittade på utställningen 

var mycket olika. För att någon ska titta på utställningen måste personen ifråga tittat ett par 

sekunder på den eller mer. Tittade personen i mer än fem sekunder så anser vi att personen 

läser informationen. 

 

Figur 1 Observation på Högskolan i Kalmar – Agerande vid passerande av utställning fördelat på respektive kategori 
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Av de 209 personerna vi observerade så passerade 130 utan att ens titta på utställningen. 44 

tittade till en kort tid på utställningen men gick snabbt vidare utan att stanna och läsa 

informationen. Endast ett fåtal stannade och tog information. 13 stannade och läste innan de 

gick vidare, samtidigt som ytterligare 13 personer stannade, läste lite, tog lite information, för 

att sedan gå vidare. Endast nio personer stannade och läste informationen på plats. 

Könsfördelningen i de olika kategorierna var hyfsat jämt fördelat med undantaget av att yngre 

män var överrepresenterade bland de som stannade och läste informationen på plats. 

5.2. Observation på Borgholms bibliotek 

För att få lite kontrast till Högskolans korridorer genomförde vi en undersökning på 

Borgholms bibliotek av samma modell som i 5.1. Observationsmetoden var densamma. 

Utställningen stod placerad precis vid utgången och vi satte oss vid ett bord som var väldigt 

nära. 

Det var fler äldre som besökte Borgholms bibliotek än yngre. Den mest dominanta gruppen 

var äldre kvinnor. Av de 150 besökarna som vi observerade så var 61 män och 89 kvinnor. Av 

dessa bedömde vi att 30 besökare var ungdomar under 30, 15 personer per kön. 

 

Figur 2 Observation på Biblioteket i Borgholm – Agerande vid passerande av utställning fördelat på respektive kategori 
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utställningen samtidigt som ingen av de yngre männen eller kvinnorna stannade till. Tolv av 

14 yngre män och tolv av 15 yngre kvinnor passerade utan att ens se utställningen. 

5.3. Frågor till bussresenärer 

Undersökningen var ingen enkät som respondenten själv fyllde i utan den bestod av fem korta 

frågor som vi ställde till passagerare som precis stigit av bussen på Kalmar Central. Totalt 

pratade vi med 74 personer fördelat mycket jämt mellan ungdomar och äldre samt mellan män 

och kvinnor. 

 

Figur 3 Frågor till busspassagerare - Såg du reklamen på bussens monitorer? Fördelat på respektive kategori 

Vår första fråga var helt enkelt om de hade tittat på monitorerna som är installerade på alla 

bussar i länet för att visa reklam och information. Den stora andelen, 51 av de 74 tillfrågade, 

sa att de inte alls hade tittat på monitorerna. Tolv var osäkra och svarade tveksamt, samtidigt 

som endast elva uppgav att de tittat. Även här fördelade sig svaren relativt lika mellan åldrar 

och kön. 
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Figur 4 Frågor till busspassagerare – Såg du informationen från Regionförbundet i Kalmar län angående slutförvar av 
använt kärnbränsle? Fördelat på respektive kategori 

Oavsett vad de svarade på första frågan nämnde vi att Regionförbundet genomförde en 

informationskampanj om slutförvar av använt kärnbränsle som visades på bussarnas 

monitorer. Därefter ställer vi frågan om de med den informationen kunde erinra sig om att de 

har sett informationen. Endast fem personer uppgav att de sett Regionförbundets kampanj och 

sju personer var tveksamma. Skillnaden mellan kön och åldrar är fortfarande relativt jämt. 

På frågan om de tycker att sakfrågan som handlar om slutförvar av använt kärnbränsle är 

intressant så svarade 29 personer ja och 29 personer kanske. Endast 16 resenärer tyckte inte 

att frågan var intressant. Gruppen yngre kvinnor sticker här ut lite från mängden eftersom 

endast en av de 20 tillfrågade tyckte inte att ämnet var intressant. 

Även om ämnet är intressant för många så är det inte lika många som kan tänka sig ställa en 

fråga till experterna på området. Nio av de tillfrågade var beredda att ställa en fråga och 26 

ville inte alls ställa någon fråga. Yngre kvinnor var mer osäkra på om de ville ställa en fråga 

eller inte jämfört med övriga grupper. De som sett informationen på bussen tyckte 

informationen var bra, tydlig och rak och att avsändaren var tydlig.  

5.4. Frågor en bit bort från utställningen 

Undersökningen byggde på att vi ställde oss utanför högskolans lokaler där utställningen var 

uppställd. Empirin visar hur många som egentligen såg utställningen när de passerade 

utgången där utställningen är placerad. Vi frågade totalt 25 personer som passerade ut från 

lokalen. 
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Figur 5 Frågor till passerande ut från Högskolan i Kalmar – Precis innanför ytterdörren gick du förbi en utställning, såg du 
den? Fördelat på respektive kategori 

På frågan om de utpasserade hade sett utställningen precis innanför ytterdörren var det 

dominerande svaret kanske då 18 personer var osäkra. Endast fyra av de 25 tillfrågade svarade 

ja på frågan. Fördelningen mellan olika kategorier är relativ jämn med undantaget att yngre 

kvinnor var mer osäkra på om de sett utställningen eller inte. 

De fyra personer som hade sett utställningen fick frågan om de kom ihåg vad den handlade 

om. En svarade ja och tre svarade kanske. Här finns inte heller någon skillnad mellan könen 

eftersom antalet är så litet. 

 

Figur 6 Frågor vid utställningen på Högskolan i Kalmar – Här är en utställning om använt kärnbränsle, hade du sett den 
om inte jag frågat dig? Fördelat på respektive kategori 
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Av de som sa att de inte sett utställningen, eller endast kanske sett den berättade vi vad det var 

för utställning och frågade sedan om de kunde erinra sig om de sett den. Ytterligare tre 

personer kom då ihåg att de sett den och sex personer blev tveksamma. Samtliga tre som kom 

ihåg utställningen var yngre kvinnor. 

Av de fyra som sett utställningen tyckte två att det var ett intressant ämne och två var osäkra. 

Båda personerna som tyckte det var intressant var yngre kvinnor. Samma proportioner blev 

det på frågan om de kunde tänka sig ställa en fråga till experterna. Två yngre kvinnor som 

kunde tänka sig ställa frågor. 

5.5. Frågor vid utställningen 

Vi ställde oss precis vid utställningen på Högskolan i Kalmar och frågade de som passerade 

om de trodde att de hade lagt märke till utställningen om inte vi hade frågat dem. Av de 64 

tillfrågade var 28 män och 36 kvinnor. Endast fyra av de tillfrågade var äldre män och 

kvinnor. 21 personer svarade att de hade lagt märke till utställningen, 25 var tveksamma och 

18 personer trodde inte de hade sett den alls. Det finns ingen speciell könsskillnad mellan 

åsikterna förutom att kvinnorna var aningen mer tveksamma. 

 

Figur 7 Frågor vid utställningen på Högskolan i Kalmar – Om du tittar lite på den, får den dig att vilja läsa vidare? Fördelat 
på respektive kategori 

Vi bad respondenten titta på utställningen och frågade därefter om den är inbjudande och om 

de blev intresserade av att läsa vidare. Tolv ansåg sig intresserade, 25 var tveksamma och 27 

var inte intresserade av att läsa vidare. Könsfördelningen var helt jämn angående den här 

frågan. Ungefär lika många tycker att ämnet är intressant. Det var däremot fler kvinnor än 

män som ansåg att ämnet är intressant då fler kvinnor uppgav att ämnet kanske är intressant. 
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Endast sju tillfrågade kan tänka sig ställa en fråga till experterna på området. Av dessa sju är 

fem yngre män. Av de 23 som svarade att de kanske kan ställa en fråga är det däremot en 

övervikt av kvinnor. 

5.6. Fokusgrupp mediestudenter Högskolan i Kalmar 

På Högskolebiblioteket träffade vi fem studenter som läser media och 

kommunikationsvetenskap på Högskolan i Kalmar. Vi introducerade dem för kampanjen och 

de fick diskutera fritt om vad de tyckte.  

Vi började med att visa kampanjens roll-ups. Den första reaktionen var att den vita texten mot 

den gula bakgrunden syntes dåligt på den roll-up som endast innehåller text. Texten på den 

andra, som har en bild som bakgrund, syntes mycket bättre. Alla tyckte det var bra med en 

bild på en person eftersom det skapade en mer personlig känsla. Gruppen tyckte att man 

mycket väl kunde haft en personbild på båda även om de samtidigt förstod syftet med att ha 

en mer informativ. Den grafiska detaljen med löv var det ingen som uppfattade direkt, och när 

något väl förde löven på tal tyckte gruppen att det nog var onödigt. Även ordvalet 

diskuterades flitigt då slutförvar inte lockar speciellt mycket men ett ord som kärnavfall 

intresserar betydligt mer. Att webbadressen stavades med ett ö var det några som reagerade på 

med funderingen om det fungerade eller var ett feltryck. Efter att vi förklarat att den är korrekt 

så tyckte gruppen att adressen då kunde markerats mer eftersom en ovanlig webbadress lätt 

läggs på minnet. 

Efter ett tag delade vi ut kampanjens bykort till fokusgruppen. De fick titta lite på dem innan 

diskussionen inleddes. Vykort ansågs vara en bra idé eftersom en del säkert föredrar att skicka 

vykort kontra e-post. Däremot är det synd att man måste skicka hela vykortet och därmed 

kanske inte kommer ihåg webbadressen där svaren publiceras. En respondent kläckte idén om 

att perforera kortet så att ena delen skickades in och den andra delen kunde man behålla med 

information av vart svaret presenteras. Övriga i gruppen instämde. Ordet slutförvar var annars 

ett ord som gruppen reagerade på. Det ingår i alla fyra frågor på kortet vilket gör det lite 

tjatigt. Dessutom var alla fyra frågorna ställda av kvinnor. Avsaknaden av bild på vykortet var 

inget problem för gruppen. Inte heller att frågorna saknade svar, det var snarare positivt 

eftersom det gjorde att man själv stimulerades att komma på egna frågor. 

Avslutningsvis delade vi ut broschyren till fokusgruppen. Även här reagerade gruppen på 

färgkontrasten och att det var svårt att läsa den vita texten på den gula bakgrunden. Strukturen 

med ämnesindelade frågor ansågs mycket bra, dessutom att olika personer ställer olika frågor 
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var också bra. Däremot kände några närvarande att bilderna kändes aningen ”platta”.  

Ljussättningen kanske borde ändrats, alternativt att avsändaren vill ha neutrala bilder som ger 

en vardagskänsla. Broschyren ger också intrycket av att platsvalet redan är gjort vilket är 

synd. Däremot så gillade respondenterna att broschyren verkligen riktar sig till alla och inte 

till en speciell målgrupp. De sista två uppslagen var också mycket uppskattade då de visade 

tydligt hur slutförvaret är tänkt att fungera. 

Generellt så tycker fokusgruppen att kampanjen är bra. Den är informativ, intressant och 

viktig. Dessvärre hade endast hälften av gruppen observerat att det även gick att ställa frågor 

via SMS trots att de studerat och observerat materialet i nästan en timme.  

5.7. Fokusgrupp gymnasieelever vid Högsby Utbildningscenter 

Vi åkte till gymnasieskolan i Högsby där vi träffade fyra elever. Gruppen bestod av två killar 

och två tjejer. En kille och en tjej gick i årskurs två och de andra två i årskurs tre.  

Vi bad dem kika på roll-upsen och säga vad de tyckte. Spontant så kände de att roll-upsen var 

intetsägande och att de troligtvis inte skulle lagt märke till dem om inte vi bett dem. 

Kontrasten mellan text och gul bakgrund var det första som kom på tal. Den svarta texten 

syntes bra, men den vita syntes dåligt. Däremot när de väl hade läst texten så tyckte de att 

informationen var bra, enkel och tydlig. Däremot de olika påståendena på textroll-upen var 

lite skrämmande. Gruppen reagerade också på att webbadressen innehöll ett ö. De saknade 

också en prisuppgift på vad det skulle kosta att ställa en fråga via SMS. 

När gruppen fick vykorten utdelade så blev det ingen större entusiasm. Gruppen ansåg att 

vykorten lätt skulle falla bort i mängden om det fanns andra alternativ runt omkring. Även här 

är texten svårläst då den är vit mot den gula bakgrunden. En bild hade gjort kortet mer 

intressant. Även om en av respondenterna uttryckte att ”det känns lite 1800-tal att skicka 

brev” så uppskattades det att namn och frivilligt och att portot var betalt. Frågorna på korten 

var mycket bra enligt gruppen. De gjorde så de själva började fundera på egna frågor. Det var 

även bra att frågorna var ställda av olika åldrar. 

Broschyren hade gruppen redan sett eftersom de fått den av en lärare. Däremot hade ingen läst 

den. Även här reagerade gruppen på kontrasten mellan den vita texten och den gula 

bakgrunden. När de väl läst texten ansåg de dock att informationen var bra och viktig. Det var 

också mycket bra med bilder. Broschyren försvinner dock i mängden och är inte speciellt 
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iögonfallande. Uppbyggnaden av broschyren var annars mycket bra och de två sista uppslagen 

mycket intressanta.  

Fokusgruppen tyckte att kampanjen var bra och att det var mycket bra att den riktades till 

allmänheten som får ställa frågor. Dessutom gillade gruppen att de fick säga sitt om ämnet. 

Däremot ansåg de att kampanjen borde göras mer ungdomlig och språket vardagsanpassas. 

5.8. Intervju med Anders Svalin, samordnare för slutförvarsfrågan på 

Regionförbundet i Kalmar län 

Anders Svalin är samordnade för slutförvarsfrågan på Regionförbundet i Kalmar län. Det är 

han som fått uppdraget att ”bredda samhällsdialogen föra upp frågan på dagordningen i vårt 

län ur ett medborgarperspektiv”, angående slutförvaret, av länets politiker. Orden är hämtade 

ur Rupen (Regionalt Utvecklingsprogram) som fungerar som Regionförbundets 

styrdokument. För att kunna uppfylla politikernas målsättningar har Anders dragit igång 

kampanjen som analyseras i den här uppsatsen.  

För att uppfylla målsättningen tog Anders hjälp av reklambyrån Kreation redan i startskedet. 

Regionförbundet har ingen erfarenhet av kampanjarbete och Kreation har arbetat med 

Regionförbundet flera gånger innan vilket gjorde valet naturligt. Undersökningar har gjorts 

tidigare om ämnet och de visar att kvinnor är mer skeptiska än män angående slutförvar.  

Tankarna med kampanjen är sprida information om slutförvaret utan att ta ställning för eller 

emot ett förvar, och inte heller vara för eller mot kärnkraft. Kampanjen ska vara rent 

informativ och påtala vad som kommer att hända om SKB väljer Oskarshamn som plats för 

slutförvaret. Spekulationer ska dämpas. Hela syftet med kampanjen är dock mycket svår att 

mäta. Politikernas direktiv lämnar mycket kvar till tolkning och det är otroligt svårt att säga 

om målet är uppfyllt eller inte. Det kommer inte heller finnas några mätbara mål att titta på. 

Under kampanjens gång kommer det inte heller att underhållas mer än att utställningarna ska 

flyttas från plats till plats och att de inkomna frågorna ska besvaras. 

 Anders tror inte att slutförvaret är en direkt stor fråga bland allmänheten men hoppas att 

dialoger kommer att föras mellan individer och att de som hyser störst oro får sina frågor 

besvarade. Samtidigt så påpekar Anders att om slutförvaret nu hamnar i Oskarshamn så kan 

ingen komma i efterhand och påvisa att de inte blivit informerade.  

Kampanjen kommer att pågå ändra fram till dess att SKB tar beslut om platsen för 

slutförvaret. Blir det Oskarshamn så kommer webbsidan att finnas kvar och nya diskussioner 
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får tas om det eventuellt krävs ännu mer informationsinsatser. Blir beslutet däremot 

Östhammar kommer hela kampanjen att läggas ner. 

När det gäller Regionförbundet så tror Anders att den vanliga medborgaren inte har så stor 

koll på vad Regionförbundet är för en organisation. De är väldigt anonyma. Regionförbundet 

har däremot en vilja av att medborgarna ska tycka att de är bra på att ha en god 

omvärldsbevakning, att de ger snabba svar och att de är länets bästa. Faktum är ju att de är 

fullt medvetna om att deras kärnverksamhet, regionala utvecklingsfrågor, inte är de mest 

tilltalande ämnesområdena. 

5.9. Intervju med Fredrik Wiebert på reklambyrån Kreation 

Fredrik Wiebert arbetar på reklambyrån Kreation som har ett bra fungerande samarbete med 

Regionförbundet i Kalmar län. När frågan om slutförvaret kom på tals blev Fredrik involverad 

redan från starten. I princip kom Regionförbundet med ett halvtomt papper och ville att 

Fredrik skulle finnas med och lägga grunden för kampanjen. Det första Fredrik gjorde var att 

ta fram en kommunikationsplan för slutförvarsfrågan tillsammans med Anders Svalin på 

Regionförbundet. Utifrån den byggde man sedan en kampanj med olika medier som var tänkt 

att spridas i länet. Valen hamnade på roll-ups, vykort, broschyrer och bussreklam. Kreation 

hade flera alternativ men beslutet togs av Regionförbundet beroende på ekonomiska och 

personella resurser.  

Upplägget för kampanjen var annars väldigt originellt och det var första gången som Fredrik 

stött på den här typen av kampanj. I normala fall brukar syftet var mycket tydligt och ofta 

finns det även mätbara mål, vilket inte var fallet med slutförvarskampanjen. Det fanns dock 

en tydlig inriktning i att kampanjen skulle få allmänheten att sluta vara oroliga och istället 

känna sig trygga.  

Kreation lyssnade runt bland kollegor och allmänhet angående vilka frågor som är viktiga och 

vad det egentligen är som allmänheten kan tänkas vilja veta om ämnet. Frågorna som inkom 

var grunden till kampanjen. ”Det finns säkert fler personer som har samma frågor”, ansåg 

man och därför gav man förslaget på att utforma kampanjen genom frågor och svar. Fredriks 

uppfattning är dock att kunskapen om slutförvaret är relativt låg och kampanjen bör anpassas 

utifrån det. 

När det gäller den grafiska produktionen så hade visserligen Regionförbundet en grafisk 

profil, men eftersom man ville tona ner avsändaren, och skilja kampanjen från 
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Regionförbundets ordinarie verksamhet, övergav man den och skapade en helt ny profil. 

Kreation föreslog även att avsändaren skulle vara webbadressen slutförvar.nu istället för 

Regionförbundet i Kalmar län, men där fick de nobben.  

Från början var grön profilfärgen, men eftersom Regionförbundet hade en annan fristående 

kampanj, ”No Oil”, som hade grön färg övergick man till gult, via orange. Övrig layout 

formades av Kreation med syftet att skapa en trygghet, få tanken till naturen samt vara 

iögonfallande.  

Fredrik gör oss också medvetna om att det enorma mediebruset som vi idag omges av gör att 

roll-ups och andra utställningsmetoder faktiskt ses av väldigt många människor, men 

samtidigt är det väldigt många som inte läser vad som egentligen står. Trots att många 

människor ser utställningen och passerar förbi den så når budskapet endast ett par promille av 

de som passerar, enligt Fredrik Wiebert. 
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6. Analys 

Regionförbundet i Kalmar läns kampanj om slutförvar av använt kärnbränsle skiljer sig 

mycket från traditionella kampanjer. Det är av den anledningen kampanjen blir svår att 

analysera samtidigt som den är spännande att se närmare på av samma anledning. I det här 

kapitlet kommer vi se om kampanjen var utformad enligt befintliga teorier samtidigt som vi 

ser närmare på utfallet och vad det innebär. 

6.1. Kampanjen 

Regionförbundet i Kalmars syfte med kampanjen är relativt vagt. Som Anders Svalin berättar 

så handlar det om att minska oron och svara på frågor om vad som kommer att ske om SKB 

väljer Oskarshamn som plats för slutförvaret. Det handlar alltså om ren informationsspridning 

vilket gör att det skiljer sig mot många andra kampanjer. Det finns inte heller något motiv att 

ändra åsikter hos allmänheten eller att få dem att agera på något speciellt sätt.  

I avsnittet Kommunikationsplanering steg för steg tar vi upp hur en kampanj bör formas ur ett 

teoretiskt perspektiv. Första punkten där handlar om att utforma en tydlig målsättning. Redan 

här skiljer sig Regionförbundets kampanj från den teoretiska idealmodellen. Däremot finns 

det stora likheter med begreppet ”offentlig lärdom” som vi förklarar i Offentlig 

kommunikationskampanj som handlar om att offentliga institutioner och myndigheter ibland 

driver kampanjer som är av offentlig lärdom och nytta, helt utan vinstintresse. 

Slutförvaring av använt kärnbränsle kan vara en känslig fråga för många. Informationen som 

förmedlas i kampanjen handlar om hur vi ska ta till vara på det använda kärnbränsle som vi 

redan har samt det som kommer att produceras i vårt land i framtiden. Frågan om slutförvar 

handlar alltså inte om för eller emot kärnkraft vilket ibland kan bli uppfattningen. Den som tar 

emot kampanjen kan, men behöver inte nödvändigtvis, påverkas av sin uppfattning om 

kärnkraft. Relationen beskrivs i Newcombs modell där A (Regionförbundet) och B 

(allmänheten) kommunicerar. Om inte A och B har samma sätt att se på X (slutförvar) så blir 

kommunikationen bristfällig. I det fall där A ser på X som att avfallet redan finns och vi 

måste ta hand om det, samtidigt som B ser på X som något ont, eftersom de är emot kärnkraft, 

kommer inte budskapet att nå fram i önskat avseende. 

Regionförbundet har uppfattningen om sig själva att de är väldigt anonyma hos allmänheten. 

Deras image är relativt anonym och allmänheten har inte så ingående vetskap om vad 

regionförbundet är för typ av organisation. Nu har Regionförbundet inget behov av att försöka 
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förändra sin profil för att allmänheten ska tycka annorlunda utan de är ganska nöjda med sin 

identitet då de vet att deras kärnfråga regional utveckling inte tillhör de mest attraktiva 

frågorna att vara intresserad av. 

Hela kampanjen bygger på att göra informationen om ämnet tillgänglig och att besvara frågor 

som allmänheten kan tänkas ha om ämnet. I dagens kunskapssamhälle så omges vi av 

information och vill man hitta ett svar så kan man oftast det, men ibland kan det vara svårt att 

veta vart man ska leta. Eftersom beslutet om vart avfallet ska föreslås placeras anser 

Regionförbundet att de vill samla informationen på ett ställe och sprida den med en neutral 

avsändare. Som vi beskrev innan så kan det vara svårt att ha en neutral avsändare då många 

redan innan har en bestämd uppfattning om kärnkraft och slutförvar. Samtidigt är kampanjen 

utformad på det sättet att det är allmänhetens frågor som besvaras, vilket gör att det är 

mottagarna själva som i stor utsträckning väljer vilken information som kampanjen ska 

innehålla. Det gör legitimiteten med en neutral kampanj mycket större. 

I teorin så handlar en kampanj om att ställa frågan: Vem, säger vad, genom vilken kanal, till 

vem, med vilken effekt? I det häller fallet som kan vi besvara de olika delarna av frågan på 

följande sätt: 

Vem? – Regionförbundet i Kalmar län. 

Säger vad? – Besvarar frågor från allmänheten genom experter. 

Genom vilken kanal? – Genom utställningar, foldrar och bussreklam. 

Till vem? – Till länsmedborgarna i allmänhet och ungdomar och kvinnor i synnerhet. 

Med vilken effekt? – Vi undersökte inte effekten. 

Anledningen till att vi inte undersökt effekten är eftersom det rör sig inom ett helt annat 

område samt att det inte fanns någon information att ta del av som handlade om exempelvis 

oron bland länsmedborgarna i frågan. Vi undersökte inte heller huruvida mottagarna agerade 

eller hur den sekundära kontakten skedde.  

Hela kampanjen är av proaktiv utformning. Det handlar alltså om att förebygga något inför 

framtiden. Därför är det också mycket svårt att göra undersökningar på området. Precis som 

teorin om Issues management säger så innebär en proaktiv kampanj att förebygga någonting, i 

vårt fall förebygga en eventuell oro som kan skapas om SKB väljer Oskarshamn som plats att 

förorda för slutförvaret. 
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6.2. Planeringen och val av metoder 

Redan i början av planeringen kopplade Regionförbundet in en reklambyrå eftersom de själva 

inte hade så mycket erfarenhet av kampanjskapande. Det var ett mycket klokt beslut eftersom 

en kampanj kräver mycket omtanke och noga planering. I vårt fall handlar kampanjen inte om 

att försöka påverka åsikter eller marknadsföra en produkt, som ofta kan vara syftet med en 

kampanj, utan det handlar om en ren informationskampanj. I kommunikationsplaneringens 

steg för steg används sex hållpunkter i en kommunikationsplanering. Här följer en analys av 

Regionförbundets kampanj utifrån den teorin. 

I) Målformulering 

Det första steget är att utforma ett mål för kampanjen. Här finns det stora frågetecknet i 

Regionförbundets kampanj. Det saknas ett tydligt syfte och det finns inga mätbara mål. 

Politikernas målsättning, som är grunden för kampanjen, påvisar att syftet är att ”bredda 

samhällsdialogen” vilket är ett väldigt vagt begrepp. Eftersom uppdraget som 

Regionförbundet fått av politikerna är vagt blir även målsättningen och syftet vagt. 

II) Val av målgrupp/målgrupper 

Valet av målgrupp är mycket intressant. Enligt Anders Svalin är målgruppen 

länsmedborgarna i allmänhet och kvinnor och ungdomar i synnerhet. Det gör den primära 

målgruppen väldigt stor. I de flesta teoretiska sammanhang borde målgruppen begränsats 

mycket mer, men av goda skäl gjordes inte detta. Huvudsakligen beror det på att 

Regionförbundet anser att frågan berör samtliga invånare. Enligt Regionförbundets tidigare 

undersökningar finns det en oro i alla samhällsgrupper, med en liten övervikt hos just kvinnor 

och ungdomar. Det är också därför som målgruppen blir så stor. 

III) Val av budskap 

Tillsammans med reklambyrån landade Regionförbundet på idén om att målgruppen själva 

skulle få välja budskapet genom att ställa frågor. Det resulterade i att kampanjen utformades 

som frågor och svar. Här har man lyckats helt med att få fram ett budskap som enkelt och 

intressant. Fredrik på Kreation säger själv att ”vi ville inte få experter att ställa frågor till 

experter”, vilket är en mycket bra åsikt.  

IV) Val av kommunikator 

Vem är det egentligen som förmedlar budskapet i kampanjen? Vid en första anblick möts man 

av bilder och ett antal ansikten som företräder kampanjen, men det är inte de som förmedlar 

budskapet. Kommunikatorn har alltså två ansikten i Regionförbundets kampanj. Dels bilder 
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och ansikten på representanter som företräder allmänheten, och dels experterna som svarar på 

frågorna, kombinerat med Anders Svalin som står med som samordnare. Kampanjens två 

ansikten är dock inget problem för kampanjen utan ett bra sätt att få fram budskapet att 

kampanjen rör alla samtidigt som viktiga frågor besvaras.  

V) Val av medium 

Det optimala mediet är enligt Falkheimer den interpersonella kommunikationen. Samtidigt 

påpekar Palm att mediet kan skilja sig beroende på målgrupp. Genom att ha utställningar 

uppmuntrar man till den interpersonella kommunikation då folk kan stanna till och ämnet får 

stor chans att tas upp till diskussion. Vid en sådan diskussion är det också mycket bra att det 

finns mer lättlillgänglig information nära till hands vilket är broschyrens syfte. 

Utställningarna hade dock gjort ännu mer nytta om de vore bemannade, men det handlar 

såklart om en resursfråga.  

VI) Utvärdering 

I väldigt många fall läggs det alldeles för lite tid på utvärderingen. Här saknas en tanke hos 

Regionförbundet då de själva säger att de inte planerat någon form av utvärdering, varken 

under pågående kampanj eller efter avslutad kampanj. Nu kan visserligen den här uppsatsen 

ses som en utvärdering, vilket Regionförbundet är mycket tacksamma för.  

6.3. Uppmärksamhet 

I våra studier ser vi att kampanjen är ganska osynlig. De flesta passerar utställningarna utan 

att ens lägga märke till dem. Detta måste självklart sättas i perspektiv till andra kampanjer och 

jämföras med likvärdiga insatser.  

Eftersom målgruppen är så oerhört stor är det i princip omöjligt att nå alla. Vi får börja med 

att dela upp kampanjen i de delar som vi kan undersöka och de delar vi inte kan undersöka. 

Vår kvantitativa empiri är gjord vid de utställningar som finns uppsatta samt de som åkt buss 

där kampanjen visats. Här kan vi få en uppskattning om antalet personer som kommer i 

kontakt med kampanjen. En överslagsräkning ger oss följande: 

Av de 359 personerna vi observerade passerade 232 utan att ens lägga märke till utställningen. 

Samtidigt innebär det att 127 personer faktiskt la märke till kampanjen. Det är en väldigt hög 

siffra med tanke på att vår undersökning endast gjordes under två dagar. Det går också att 

jämföra med de enstaka promillen som tar emot ett budskap vid utställningar som Fredrik 

Wiebert pratar om. Vid en överslagsräkning beräknat på hur många dagar som de tio 
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utställningarna kommer stå uppe så kommer tusentals personer att komma i kontakt med 

kampanjen. Samtidigt får vi ha med i beräkningarna att det är ofta samma personer som 

passerar utställningen varje dag, vilket gör att det blir oerhört svårt att beräkna ett rimligt 

värde utan mer undersökningar. Samma jämförelse går att göra med bussresenärerna där fem 

av 74 sett kampanjen på bussens monitor. Men även här är det många som reser dagligen 

vilket beräkningen oerhört svår. 

Även om beräkningarna på hur många som nås av kampanjen är svåra att göra så kan vi se att 

det fortfarande finns många som faktiskt tar del av informationen. Sedan skiljer det sig 

mycket mellan de som endast lägger märke till kampanjen och de som faktiskt läser 

informationen eller till och med agerar. Ett par veckor in på kampanjen hade Regionförbundet 

endast fått in ett par frågor vilket visar att steget till att lägga märke till kampanjen till att 

agera är väldigt stort. Enligt modellen AIDA så lyckas kampanjen mycket bra med första 

bokstaven, A – Attention, men sämre med övriga. Endast ett par personer har nått den sista 

bokstaven, A – Action, och faktiskt ställt en fråga. Vi måste dock sätta detta i perspektiv till 

syftet som inte i första hand är att allmänheten ska agera. 

Genom att analysera kampanjen enligt McGuires Information Processing Theory ser vi att 

Regionförbundets kampanj knappt når till det första av de 12 stegen. Däremot gästspelar 

kampanjen på vissa områden senare i stegen. I sommar när beslutet kommer att tas av SKB 

kommer troligtvis det bli en stor nyhet i media, framförallt i lokala medier om SKB väljer 

Oskarshamn. Det är då som flera kan erinra sig om att de sett en kampanj om ämnet och 

faktiskt komma ihåg den. Det är här som gästspelet på punkt sju och 8 kommer in. Folk minns 

och återkallar minnen av kampanjen.  

6.4. Mottagande 

Vi de tillfällen som vi bett respondenter fokusera på kampanjen, genom att stanna dem vid 

utställningen eller presentera kampanjen i en fokusgrupp, så har kampanjen generellt tagits 

emot mycket bra. Betraktarna har ansett budskapet vara viktigt och intressant, bortsett från 

vissa mindre faktorer som vi återkommer till senare. Syftet att informera de intresserade och 

de oroliga fungerar mycket bra i de fall där personer tar del av kampanjen. Det stora 

problemet är dock att väldigt få människor lägger märke till kampanjen. 

I våra mer kvalitativa studier får vi reda på att kampanjens tanke är mycket bra. Det är också 

bra att man fokuserar på ungdomar. Gymnasieeleverna påstår att de troligtvis inte hade lagt 

märke till kampanjen om inte vi bett dem se närmare på den, samtidigt som de faktiskt kände 
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igen materialet eftersom de fått broschyren utdelad i klassrummet någon vecka tidigare. Det 

ger oss två intressanta slutsatser. Kampanjen är inte tillräckligt intressant för att väcka ett 

intresse hos gymnasieelever samtidigt som att kampanjen har uppmärksammas och att de 

gymnasieelever som sett den kommer ihåg den. 

Båda våra fokusgrupper kommenterar kontrasten mellan den gula färgen och den vita texten. 

Innehållet kan vara hur bra som helst men förpackningen tilltalar inte. Den dåliga klontrasten 

innebär att fokus försvinner eftersom texten blir otydlig samtidigt som att viss information 

inte kommer fram. Genom att ha en fokusgrupp med i utformade av materialet hade 

kampanjmakarna kunnat undvika missöden som detta. Innehållet i informationen, och de delar 

som inte påverkas av problemet med gult/vitt är annars mycket tydlig och bra.  

Kampanjens ämne är viktigt hos målgruppen. Våra respondenter säger att ämnet är mycket 

bra och att kampanjen definitivt har ett bra syfte. Upplägget med att låta allmänheten ställa 

frågor som besvaras av experter är också mycket bra. Det ger frågorna en legitimitet eftersom 

målgruppen kan känna igen sig samtidigt som svaren ger en legitimitet eftersom det är 

experter som svarar på dem.  

Ingen av de som vi pratade med kände en oro inför slutförvaret. Kampanjen innebar därför 

inte några större attitydförändringar hos våra respondenter. Istället uppfattades kampanjen 

som en ren informationskampanj av skolmodell. Känslan var att myndigheten ville utbilda 

medborgarna i ett ämne som många har dålig kunskap om. Den känslan var samtidigt positiv 

då våra respondenter själva ansåg att de hade för dålig kunskap om ett så pass viktigt ämne. 

6.5. Spridning och framtida uppmärksamhet 

Uppdraget att ”bredda samhällsdialogen” är en oerhört svår faktor att mäta i det här fallet. 

Flera av de människor som kommer i kontakt med kampanjen, och ännu mer de som tar del 

av densamma, kommer säkert lägga vissa saker på minnet. Det kan vara allt ifrån att de någon 

gång sett ämnet beröras, till att de faktiskt läser informationen och engagerar sig i frågan. Hur 

många som göra vad är svårt att säga. Dessutom är den en gråzon hela vägen från 

uppmärksammandet till engagemanget.  

I Westley MacLeans modell ser vi förhållandet mellan det ursprungliga meddelandet och hur 

det kan transformeras och eventuellt föras vidare. Regionförbundet sänder ut ett meddelande 

som förhoppningsvis tas emot av en mottagare. När meddelandet är mottaget kan det helt 

rinna ut i sanden och försvinna i mängden, eller kan det spridas vidare. Det kanske är så att 
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mottagaren av meddelandet tar med sig informationen hem och diskuterar ämnet vid 

frukostbordet dagen efter. Eller kanske budskapet varit så starkt att personen engagera sig i 

frågan och själv blir en avsändare. Både mottagaren av meddelandet och den som hör 

meddelandet i andra hand har också möjlighet att gå till källan för att få redan på mer 

information eller för att ha synpunkter på meddelandet. Det är här responsen kan komma 

tillbaka till Regionförbundet. 

6.6. Svar på frågeställningar 

I början av uppsatsen ställde vi tre frågor. Efter att vi genomfört en rad empiriska 

undersökningar och analyserat resultaten genom teoretiska modeller är det dags att se svaren 

på våra frågor. 

 Hur togs kampanjen emot av målgruppen? 

Kampanjen togs emot mycket väl av målgruppen. De tyckte att ämnet var intressant och att 

formen frågor och svar var mycket bra. Det fanns vissa problem med att kampanjen var för 

intetsägande och inte stack ut i mängden, men de som väl fokuserade på budskapet var 

mycket nöjda. 

 Uppfattades kampanjen på avsett vis? 

Kampanjen avsåg att förmedla en trygghet till de länsmedborgare som kunde känna en oro 

inför slutförvaret. Dessutom avsåg man att informera om vad som kan komma att ske om 

SKB väljer Oskarshamn som plats för slutförvaret. Vi träffade i vår empiri ingen som kände 

en oro inför slutförvaret vilket gör att vi inte kan besvara på frågan huruvida oron har 

dämpats. Däremot kan vi se att kampanjen inte i första hand uppfattas som ett sätt att öka 

tryggheten utan snarare en informationskampanj av allmän sort. 

 Uppfyllde kampanjen Regionförbundets syfte? 

Eftersom syftet med kampanjen är väldigt vagt, och att det inte finns några mätbara mål, blir 

även svaret relativt vagt. Många människor har tagit del av informationen, och procentuellt 

har väldigt många sett kampanjen. Syftet att bredda samhällsdialogen har alltså uppfyllts 

eftersom kampanjen nått ut till så många som den faktiskt gjort. Om kampanjen lett till att 

oron har dämpats eller att oroliga länsmedborgare har tagit del av informationen är mindre 

säkert. 
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7. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi att reflektera över vårt eget arbete och se om våra 

metodval, teorier och empiri var relevanta och på vilket sätt de påverkat resultatet. Vi kommer 

också ge ett framtidsperspektiv på intressant vidare forskning. 

7.1. Vårt arbete 

Vårt arbete började med att vi satte oss in i kampanjens utformning och tankarna bakom idén. 

Redan vid ett tidigt stadie insåg vi att det skulle bli svårt att mäta huruvida kampanjen lyckats 

eller inte. Därför fokuserade vi på att dels observera om kampanjen syntes och dels se 

närmare på hur den uppfattas av de som sätter sig in lite i innehållet.  

Vi anser att våra metodval var helt korrekta med tanke på vår avsikt. Genom att observera 

passerande fick vi en uppfattning om hur många som la märke till kampanjen, genom att fråga 

förbipasserande fick vi en uppfattning om vad de tyckte om utställningen och genom 

fokusgrupperna fick vi en god kunskap om hur materialet uppfattades. Ett problem som vi kan 

se är dock att båda fokusgrupperna var ungdomar i skolmiljö, vilket inte är representativt för 

målgruppen. Möjligtvis borde vi även haft en fokusgrupp med icke-studeranden och/eller en 

grupp med enbart kvinnor. Ett annat problem vi hade var att uppskatta ålder på de personer vi 

observerade, vilket kan kritiseras. Vår uppfattning är dock att äldre och yngre individer 

separeras av en gråzon vilket gör att det är upp till en förståelse av en viss diskrepans. 

Vi intervjuade både samordnaren för kampanjen och reklambyrån som deltagit i utformningen 

vilket gett oss en god inblick i tankarna bakom kampanjen. Båda intervjuerna var bra och 

uppfyllde ett behov för uppsatsen. Vi kan inte se att fler intervjuer med personer bakom 

kampanjen hade gett oss någon kompletterande information. Möjligtvis en förklaring av de 

politiker som utformat det ursprungliga uppdraget och syftet att ”bredda samhällsdialogen”. 

7.2. Kampanjens syfte och mål 

Kampanjens syfte och mål är det som kanske sticker ut lite i Regionförbundets kampanj. 

Syftet är vagt och målen obefintliga. Det vaga syfte som dock fanns uppfylls i vår bedömning. 

Det är en bra och informativ kampanj, möjligtvis med undantaget att färgkontrasten på 

utsidan av broschyren, på vykorten och på hälften av roll-upsen minskar intresset att ta till sig 

informationen. När informationen väl är mottagen är den mycket uppskattad.  

I en inledande fas såg Regionförbundets kampanj ut som många andra kampanjer som 

genomförs av myndigheter, organisationer och företag. Vi en närmare titt såg vi att det fanns 
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markanta skillnader. Samtidigt innebar dessa skillnader inte några större problem eller 

konstigheter. Skillnaderna var visserligen markanta men det teoretiska avstampet var det 

samma. 

Vår slutsats blir att kampanjen är lyckad utifrån uppsatt Regionförbundets syfte med 

kampanjen. Eftersom kampanjen tas emot på ett bra sätt, och att så många människor får 

chans att ta del av den, anser vi att syftet med att ”bredd samhällsdialogen” är uppfylld. 

Däremot kan vi inte säga någonting om huruvida kampanjen har minskat oron bland 

länsmedborgarna. Detta eftersom vi inte vet hur utbredd oron var innan kampanjen och vi såg 

inte heller någon oro i vår studie.  

Det faktum att kampanjens syfte och mål var vagt är en brist som vi vill lyfta fram. Även om 

direktiven från politikerna var vagt framställt borde kampanjmakarna funderat mer över både 

syfte och mål med kampanjen. I så väl teori och praktiska exempel kan vi se att ett gott 

förarbete leder till ett bättre resultat, och det gör det även lättare att analysera vad som var bra 

och dåligt med kampanjen. Ett tydligt syfte, kombinerat med mätbara mål, hade gjort 

kampanjen mycket bättre. 

Själva kampanjens utformning har upphovsmännen lyckats bra med. Med en liten passus om 

den gula bakgrunden med den vita texten. Eftersom Regionförbundet inte vill sticka ut för 

mycket utan hålla en låg profil fungerar det utmärkt att inte ha en alltför provocerande attityd 

i materialet. Den neutrala framtoningen ger också en legitimitet för att det är allvar och att det 

är experter som uttalar sig på området, vilket är helt i linje med tankarna bakom kampanjen.   

7.3. Framtida forskning 

Vår studie visar att det finns stora möjligheter för vidare forskning på området. Nu är 

kampanjen visserligen unik och det kan vara svårt att hitta en liknande kampanj i framtiden, 

men det kommer säkert finns kampanjer som påminner om den här.  

En sak vi inte tog upp till diskussion var förändringen av attityder och åsikter om slutförvaret, 

vilket kan vara en intressant ingång. Har kampanjen lett till en ändrad uppfattning hos 

målgruppen huruvida slutförvaret är bra eller dåligt? Har kampanjen lett till en ökad kunskap 

om slutförvaret eller har en gett upphov till ännu fler funderingar? Leder en kampanj av den 

här sorten till mindre, eller rent av högre, oro bland mottagarna? 

I en framtida forskning finns det också goda möjligheter till att jämföra kampanjen med andra 

kampanjer. Till exempel finns det flera andra myndigheters/offentliga institutioner som 
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genomför informationskampanjer som vore intressant att jämföra med, eller varför inte 

jämföra med en marknadsföringskampanj för att se om det finns likheter. 

7.4. Avslutning 

Vi vill avsluta som vi började genom att tacka Anders Svalin som är ansvarig för kampanjen 

för ett gott samarbete och en stor hjälp till att kunna göra uppsatsen möjlig. Vi vill också tacka 

Fredrik på reklambyrån Kreation och våra fokusgrupper för deras medverkan. 

Precis som Lars Palm så elegant beskriver det så behöver inte teoretiska lösningar vara de 

rätta för att nå en lyckad kampanj. Kopplingen mellan hur en kampanj struktureras upp 

teoretiskt och hur en lyckad reell kampanj ser ut behöver inte överensstämma. I 

Regionförbundets kampanj tror vi det blir tydligt. Trots avsaknad av syfte och mål, trots en 

vag inriktning, så lyckas man bra med kampanjen. Den följer helt i linje med tankarna bakom, 

vilket är mycket intressant. 

I vårt arbete fick vi en god inblick i kampanjen och ämnet är högintressant. Vi kommer med 

största spänning se vad som händer med beslutet sommaren 2009 samtidigt som vi med 

nyvunnen kunskap känner till förutsättningarna inför ett slutförvar i Oskarshamn. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Observationsprotokoll 

 

Agerande vid utställning Yngre Yngre Äldre Äldre

 män kvinnor män kvinnor 

Endast passerande 

 

 

Endast tittade 

 

 

Stannar, tittar och går 

 

 

Stannar, tittar och tar information 

 

 

Stannar, tar information och läser 
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Bilaga 2 – Enkät: Frågor till busspassagerare 

Frågor till busspassagerare Kategori: 

1. Såg du reklamen på bussens monitorer? 

Ja Kanske Nej 

   

 

2. Såg du informationen från Regionförbundet i Kalmar län angående slutförvar av använt 

kärnbränsle? 

Ja Kanske Nej 

   

 

3. Är ämnet ”slutförvar av använt kärnbränsle” intressant? 

Ja Kanske Nej 

   

 

4. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om ämnet till experterna. Kan du tänka dig gör 

det? 

Ja Kanske Nej 

   

 

5. Övriga synpunkter: 
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Bilaga 3 – Enkät: Frågor en bit bort från utställningen 

Frågor en bit bort från utställningen  Kategori: 

1. Precis innanför ytterdörren gick du förbi en utställning, såg du den? 

Ja Kanske Nej 

   

2. Såg du vad den handlade om? 

Ja Kanske Nej 

   

3. Den handlade om slutförvar av använt kärnbränsle, kommer du ihåg nu att du sett den? 

Ja Kanske Nej 

   

4. Är ämnet intressant? 

Ja Kanske Nej 

   

5. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om ämnet till experterna. Kan du tänka dig gör 

det? 

Ja Kanske Nej 

   

6. Övriga synpunkter: 
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Bilaga 4 – Enkät: Frågor vid utställningen 

Frågor vid utställningen  Kategori: 

1. Här är en utställning om använt kärnbränsle, hade du sett den om inte jag frågat dig? 

Ja Kanske Nej 

   

 

2. Om du tittar lite på den, får den dig att vilja läsa vidare? 

Ja Kanske Nej 

   

 

3. Är ämnet intressant? 

Ja Kanske Nej 

   

 

4. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om ämnet till experterna. Kan du tänka dig gör 

det? 

Ja Kanske Nej 

   

 

5. Övriga synpunkter: 

  



56 
 

Bilaga 5 – Intervjufrågor, Anders Svalin 

Intervjufrågor, Anders Svalin 

 Vad har du för uppgift/vilket är ditt uppdrag? 

 

 Hur startade kampanjen? 

 

 Hur kom ni fram till målgruppen? 

 

 Hur kom ni fram till valet av medier? 

 

 Hur gick utformningen av kampanjen till? 

 

 Hur genomfördes kampanjen? 

 

 Vad har ni för förutsättningar till att genomföra kampanjen? 

 

 Vad har ni för förväntningar med kampanjen? 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor, Fredrik Wiebert 

Intervjufrågor Fredrik Wiebert 

 Vad har du för uppgift/vilket är ditt uppdrag? 

 

 Hur mycket inblandning har ni i framtagandet av materialet? 

 

 Hur valde ni vilka medier kampanjen skulle utföras i? 

 

 Hur fungerade ert samarbete med Regionförbundet? 

 

 Hur kom ni fram till färger och layout? 

 

 Hur uppfattade ni Regionförbundets syfte och mål med kampanjen? 

 

 Är ni nöjda med hur kampanjen blev? 
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Bilaga 7 – Fokusgruppsfrågor 

Frågor Fokusgrupper 

Angående Roll-ups: 

 Vilket är ert första intryck? 

 

 Om ni läser texten, vad anser ni då om roll-upsen? 

 

 Vad anser ni om text, färger och annan layout? 

 

 Framgår budskapet? 

 

 Är budskapet intressant? 

Angående vykorten: 

 Vilket är ert första intryck? 

 

 Om ni läser lite på dem, vad anser ni då om dem? 

 

 Vad anser ni om text, färger och annan layout? 

 

 Framgår budskapet? 

 

 Är budskapet intressant? 

Angående broschyren? 

 Vilket är ert första intryck? 

 

 Om ni läser lite i broschyren, vad anser ni då om den? 

 

 Vad anser ni om text, färger och annan layout? 

 

 Framgår budskapet? 

 

 Är budskapet intressant? 

 

 Är upplägget på broschyren bra? 
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