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Sammendrag 

 

Denne masteroppgaven ser med bakgrunn i sosialpsykologiske teorier på hvordan jenter som 

nå har et risikofylt solingsmønster og jenter som tidligere hadde dette, vurderer 

risikommunikasjon knyttet til soling. Studien er basert på en gjennomføring av to 

fokusgrupper der respondentene diskuterte sitt syn på effektiv versus mindre effektiv 

kommunikasjon om risikofylt soling. Oppgaven viser blant annet at dagens 

risikokommunikasjon om dette temaet er lite effektiv fordi den har skapt en ”trøtthetseffekt” 

blant respondentene og at det dermed behøves en nytenkning i fremtiden med tanke på bruk 

av budskap, kilder og kanaler.  

 

Abstract 

 

Based on socialpsychological theories, this Master thesis examines how girls with an 

unhealthy pattern of sunbathing, and girls formerly exposed to the same risks, asesses the risk 

communication connected to sunbathing. The study bases its empirical findings on the results 

from two focusgroups where the participants discussed their viewpoints on effectice and 

ineffective communication regarding high-risk sunbathing. The assignment concludes that the 

risk communication on this subject is highly ineffective because it has created an effect of 

"tiresomeness" amongst the participants, and if the risk communication on high-risk 

sunbathing is to be successfull in the future, it needs creative thinking regarding message, 

sources and channels of communication.  
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Forord 

I denne masteroppgaven har jeg fått gå i dybden på både risiko- og helse kommunikasjon som 

har vært de to emnene jeg har interessert meg mest for gjennom den tiden jeg har studert 

medier og kommunikasjon. Det kommer jeg til å ha mye igjen for, og i forbindelse med denne 

studien er det flere personer som fortjener en stor takk.  

Aller først vil jeg takke min flinke veileder Ragnar Waldahl som har kommet med gode råd 

og vært til uvurderlig hjelp. Jeg vil også takke Faltin Karlsen og Magnus Hodne i IMK 

tjenester, for nyttige innspill i startfasen. Videre går en takk til Merete Hannevik og Terje 

Christensen i Statens Strålevern og Mona Stensrud, Helene Sand og Kjell Mo i 

Kreftforeningen for god hjelp og tilgang på anvendelig bakgrunnsmateriell, statistikk og 

tidligere forskning. Takker også Statens Strålevern for økonomisk støtte som kom svært godt 

med ! Mine tolv respondenter som gjorde denne oppgaven mulig, fortjener også en stor takk 

for sin åpenhet og velvilje. Videre går en varm takk til resten av den helt genuine ”A-

gjengen”; Tone og Marte. Er så glad for at jeg fikk dere på kjøpet med mastergraden, og 

takker dere for latter, sang, positiv energi og uforglemmelige sitater. Veien går nå ut i den 

store voksenverdenen, men dere skal for alltid være mine følgesvenner! Gyri fortjener også 

takk for eksepsjonell inspirasjon og enorm selvdyrkelse. Det gjør også Yngvil, for at du har 

vært der natt og dag. Torgeir takkes også for at du flere ganger har fått meg på rett spor, og 

for rødvin jeg vant og rødvin jeg tapte. Jeg retter også en takk til Liv for at du delte av dine 

fokusgruppeerfaringer med meg, og til Nils Ivar for at du hjalp meg med det visuelle. Jeg vil 

ellers takke alle dere på skrivestua på IMK for mye moro, og kaffedama i kantina for 

uforglemmelig mokka!  

Til sist er det noen personer som fortjener en ekstra stor takk. For det første min store 

inspirasjonskilde Elias, for at du er den du er, - søt, glad, klok, snill, rar og morsom. Nå er jeg 

endelig ferdig med ”leksene”, og det er fordi jeg fulgte dine gode råd! Mange takk går også til 

snille Mamma, Pappa og Gommo for at dere har støttet meg på både den ene og den andre 

måten gjennom de årene det har tatt å komme hit. Aller sist går min takk til deg, kjære Stig. 

Takk for din ubarmhjertige men likevel konstruktive kritikk, samt din magiske kjærlighet og 

støtte gjennom denne lange berg og dalbanen som nå endelig har stanset. En gratulasjon går 

også til meg selv for at jeg nå endelig kan stige av. Gratulerer! 

May-Kristin Brevik, Institutt for medier og kommunikasjon, juni 2006.  
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1. Innledning  
 

 

 

Risikokommunikasjon er utveksling av informasjon og holdninger vedrørende risiko og risikorelaterte 
spørsmål i mellom personer og institusjoner, som beskjeftiger seg med risikovurdering og 
risikohåndtering, samt forbrukere og andre berørte grupper (FAO/WHO 1998 i Breck 2001:17).  

 

I dagens mediebilde blir vi kontinuerlig bombardert med advarsler om mulige risikoer, ut fra 

eksperters risikovurdering av ulike farer, som kan være oss både frivillig og ufrivillig påført. 

Et eksempel på en risiko som ufrivillig har blitt forvoldt befolkningen den senere tid, er 

E.coli-bakterien som våren 2006 ble funnet i produkter fra Gilde, og som medførte en liten 

gutts død samt alvorlig sykdom hos minst 17 andre mennesker, hovedsakelig barn (Dagbladet 

04.05.2006).  

 

Andre eksempler på ufrivillige risikoer som vi blir utsatt for, er farene forbundet med utslipp 

av giftige og miljøskadelige stoffer, genspleiset mat og konsekvensene av ekstremt vær. 

Imidlertid ligger det et paradoks i at befolkningen ofte er mer bekymret for slike marginale 

farer, enn av de som vi frivillig utsetter oss selv for, og som kan være opptil et tusen ganger 

mer risikable enn ufrivillige farer (Starr 1969 i Teigen 2001:111). Eksempler på slike farer 

kan være røyking, høyt alkoholforbruk, ubeskyttet sex, feil kosthold og overdreven soling. 

Det ligger ofte en fordel i å bedrive en frivillig risikofylt aktivitet, som eksempelvis den 

positive gevinsten for utseendet og velværet som soling fører med seg (Breck 2001:38).  

 

I samband med slike risikoer, forekommer det i tillegg til den redaksjonelle omtalen der 

eksperter kommer med anbefalinger om riktig atferd, også kontinuerlige 

informasjonskampanjer som har som mål å forbedre vår kunnskap, samt å endre og videre 

opprettholde våre holdninger og atferd. De fleste erfaringer viser imidlertid at slike kampanjer 

har en begrenset effekt på publikum (Breck 2001:87-88). Dette kommer hovedsakelig av at 

budskapene verken når eller får målgruppene involvert, ikke er teoretisk basert, ikke har et 

innhold som er designet for å endre atferd, ikke får målgruppene til å snakke med andre, og 

ikke blir repetert ofte nok (Flay 1992:83). I tillegg er kampanjene ofte basert på for liten grad 

av forskning og det blir brukt for lite bakgrunns informasjon når man utformer appeller, og 

når man finner avsendere (Atkin & Freimuth i Rice & Atkin 2001:125-126). Effekten av en 

helsekampanje er ut fra disse punktene avhengig av faktorer som er positive i den atferden 
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man forsøker å oppnå, samt kvaliteten og kvantiteten på budskap og resepsjonen til 

målgruppen (Atkin i Rice & Atkin 2001:51). Selv om kampanjer med andre ord kan ha en 

avgrenset effekt, kan de likevel skape oppmerksomhet og kunnskap omkring en 

problemstilling og slik fungere som en kontekstuell ramme for andre tiltak om samme tema 

(Breck 2001:88).  

 

Til tross for eksponering for både kampanjer, redaksjonell omtale og annen informasjon, og 

som oftest vel vitende om skadelige konsekvenser, er det likevel slik at vi paradoksalt nok 

bedriver risikofylte aktiviteter som er til skade for vår egen helse og for våre egne liv. Og selv 

om vi har tillagt oss tilstrekkelig kunnskap om en gitt risiko, kan denne likevel vurderes som 

akseptabel. Dessuten er det ofte slik at farer som er forbundet med frivillige risikoer er lettere 

å akseptere enn farer som påføres utenfra, slik som eksempelvis E.coli-bakterien (Breck 2001: 

81). Dette kan komme av at dersom man eksempelvis velger å sole seg mye, er dette en 

selvpålagt risiko der man gjør en individuell risikovurdering som ikke er underlagt andre.  

 

 

1. 1 Soling som risiko 

 
Man er opptatt av kroppen og utseendet sitt, og vil være brun fordi reklamen forbinder det å være brun 
med å være lekker og sexy, noe de fleste ungdommer streber etter (Kari – Brith Thune, Spesialist i 
klinisk psykologi, i Spirit 04.07.2005).   

 

I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg soling som risikoatferd. Når det gjelder 

solbrunhet, har dette helt fra 1930-årene og frem til i dag blitt betraktet som et symbol på 

attraktivitet, god helse og en sporty livsstil (WHO 2002:3). Brunfargen står fortsatt meget 

høyt i kurs i Norge, og spesielt hos ungdom mellom 15 og 24 år (MMI 2004:3)1som 

hovedsakelig soler seg for å se ”sunnere”, ”friskere”, ”tynnere” og ”penere” ut (Wichstrøm 

1995:3 og MMI)2. Det er flest jenter som er opptatt av brunhet, og det er også disse som soler 

seg mest. Wichstrøm påpeker eksempelvis at det er en klar overvekt av jenter (31 %)i forhold 

til gutter (20 %) i denne aldersgruppen som er å finne i gruppen av ”storsolere” som benytter 

                                                
1 MMI har utført tre kvantitative undersøkelser i 1999,2001 og 2004 på oppdrag for KF og STS, der den 
allmenne befolkningens solingsvaner og effektene av informasjonskampanjene ble gjenstand for undersøkelsene.  
2 Norges Forskningsråd Program for Ungdomsforskning (Ungforsk) fikk i 1991 ansvaret for å ivareta 
evalueringen av KFs informasjonskampanjer, samt kartlegge ungdoms solingsatferd på årlig basis. Dette førte til 
utarbeidelsen av Solvaneundersøkelsen av 1992, 1993 og 1995, der Lars Wichstrøm gjennomførte tre studier 
med formål om å beskrive ungdommers solingsatferd, holdninger og kunnskap om soling og hudkreft, samt 
forklare ulikheter i risikosoling.   
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seg av både naturlig sol og solariumssol (Wichstrøm 1995:4). Når det gjelder solarium, 

benytter en av tre jenter i denne aldersgruppen seg av solarium mer enn ti ganger i året (MMI 

2000), noe som er et høyt antall tatt i betraktning at det er ti solbehandlinger i året som utgjør 

den kritiske grensen for forsvarlig soling3. Det er hovedsakelig jenter med høy utdannelse, 

med bakgrunn fra storbykulturer, som trener mye og ellers har en sunn og helsebevisst livsstil, 

som er de største forbrukerne av solarium (ibid). Imidlertid er prisen man betaler på andre 

helseområder for å oppnå en ultimat brunfarge ofte høy. Norge ligger på tredjeplass på 

verdensbasis når det gjelder tilfeller av hudkreft, kun forbigått av New Zealand og Australia (i 

følge Hodne & Waldahl 2004:11). Hele åtte av ti norske hudkrefttilfeller skyldes UV-stråling 

fra sol og solarier, og når det gjelder den mest alvorlige formen for hudkreft, føflekkreft 

(malignt melanom), er utviklingen meget skremmende. Denne kreftformen er den hurtigst 

økende og har hatt en vekst på hele 500 % fra 1950-årene og frem til i dag (Langefoss & Sand 

1998:1). Årlig utvikler 1000 nordmenn ondartet føflekkreft, og omtrent 200 av disse dør 

(Kreftregisteret 2004:8). I følge Kreftforeningen (KF) kommer denne eksplosive utbredelsen 

av føflekkreft av endrede solingsvaner i befolkningen de siste 60 årene som konsekvens av 

mer ferie og fritid kombinert med et syn på solbrun hud som moderne (Kreftforeningen 2006). 

Blant forskere diskuteres det også hvorvidt det er en sammenheng mellom skader på 

ozonlaget som konsekvens av industriell forurensing og økningen i antall tilfeller av hudkreft. 

Det er imidlertid ikke fastlått med sikkerhet at disse faktorene har tilknytting til hverandre 

(ibid). UV-stråler kan også føre til andre alvorlige akutte og kroniske skader, i form av rynker, 

grå stær og dårlig immunforsvar (WHO 2003:3).  

 

 

1. 2 Valg av forskningsobjekt og forskningsfelt 

 

Overensstemmende med at unge jenter soler seg mye, er det relativt mange av disse som 

rammes av føflekkreft, og denne kreftformen er den som er nest mest utbredt (15 % av 778 

krefttilfeller totalt) etter kreft i hjerne og nervesystemet (17% av 778 krefttilfeller totalt) blant 

jenter i alderen 15 til 29 år (Kreftregisteret 2004:14).  

                                                
3 I følge Sveriges svar på KF; Cancerfonden, øker man sjansen for å få hudkreft med hele 50 % dersom man 
soler seg mer enn 10 ganger i året i solarium (Cancerfondens Sola Sakta 2006, 
http://www.solasakta.nu/solarium.asp). 
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Som konsekvens av at nettopp ungdom er de mest risikoutsatte når det gjelder UV-stråling, 

har KF identifisert unge med høyfrekvent risikoatferd som en av sine tre hovedmålgrupper. 

De øvrige målgruppene favner om barn og deres foreldre, som en følge av at det er påvist at 

graden og hyppigheten av solbrenthet de første 18 leveårene legger grunnlaget for hvorvidt 

man er disponert for utvikling av hudkreft senere i livet (Langefoss & Sand 1998:2), samt 

turister og ferierende med bakgrunn i at mange pådrar seg solskader under ferieopphold i 

klimaer med langt høyere UV-intensitet enn det som er vanlig i Norge (i følge Hodne & 

Waldahl 2004:24). 

Av disse tre hovedmålgruppene har jeg valgt å konsentrere meg om en spesiell undergruppe 

av den første målgruppen, og har valgt å fokusere på unge jenter mellom 15 og 24 år. Dette 

som konsekvens av at disse som tidligere nevnt skiller seg ut blant resten av befolkningen når 

det gjelder helsefarlige solingsvaner. I tillegg er dette valget tatt med tanke på at fremtidig 

UV-informasjon bør skreddersys enkeltstående målgrupper for at den skal være effektiv 

(Atkin & Freimuth, 1989; Fishbein & Ajzen, 1981; Flora & Thoreson, 1988 i Witte 

1995:146). For avsendere av slike budskap blir det dermed viktig å kjenne til hvert enkelt 

segment slik at de lettere kan tilby løsninger som er i tråd med mottakernes behov og 

premisser.  

 

I tillegg har jeg valgt å konsentrere denne studien rundt forskningsfeltet solarium, da 

undersøkelsene som foreligger på området kun har gransket soling i et bredt perspektiv, uten å 

gå i dybden på feltet solarium. KF har foreløpig sentrert sine informasjonskampanjer omkring 

sommerferie og påske, og dermed utesoling. Overdrevent forbruk av solarium er imidlertid et 

problem hele året og ikke kun i feriene, og ut fra den informasjonen jeg har fått fra KF er det 

ingen kampanjer som spesifikt har tatt for seg bruk av solarium (jamfør vedlegg 1)4.  

 

 

1. 3 Problemstillinger 

 

Formålet med denne oppgaven vil være å kunne si noe om hvordan unge jenter med skadelige 

solingsvaner oppfatter risikoinformasjon om soling, samt hvilken kommunikasjon som kan 
                                                
4 Det har imidlertid vært en del redaksjonell omtale av solarium uavhengig av årstid.  
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påvirke. Jeg har valgt å basere prosjektet på KFs og Statens Stråleverns (STS) ønsker om 

endring av skadelige solingsvaner, noe som fordrer påvirkning og endring av holdninger og 

atferd. I samband med dette så jeg det som hensiktsmessig å sammenligne tankene og 

refleksjonene til tidligere storsolere - et utvalg jenter som har endret holdninger og atferd i 

forhold til soling i positiv retning, med nåværende storsolere som er langt unna en slik 

holdnings, - og atferdsendring. Dette gjorde jeg ved å gjennomføre to fokusgrupper der ene 

gruppen (gruppe A) representerer tidligere storsolere som har sluttet å sole seg i solarium,  

mens den andre gruppen representerer nåværende storsolere (gruppe B). Jeg kommer nærmere 

tilbake til en beskrivelse av disse gruppene i metodekapittelet, kapittel 4. Jeg kan imidlertid 

ikke generalisere og si noe sikkert om hva slags oppfatninger og meninger unge jenter med 

skadelige solingsvaner generelt har, da utvalget er for lite, og da prosjektet i så tilfelle måtte 

ha vært av et mye større metodisk omfang. Imidlertid vil jeg kunne avdekke tendenser i 

materialet som kan utgjøre et supplement til andre undersøkelser som er utført på området. 

Disse undersøkelsene vil til sammen kunne gi KF og STS viktige bidrag i kartleggingen av 

befolkningens solingsvaner, samt gi føringer for hvilke budskap, kanaler og argumenter det 

kan være effektivt å ta i bruk for å kommunisere med de ulike målgruppene.   

Ut fra det jeg til nå har fremsatt kan jeg identifisere følgende hovedproblemstilling for 

oppgaven:  

• Hvordan vurderer nåværende og tidligere storsolere ulike former for 

risikokommunikasjon om soling? Hva oppfatter de som effektiv kommunikasjon som 

kan endre deres solingsvaner og hva oppfatter de som lite effektiv kommunikasjon 

med tanke på holdnings, - og atferdsendring?   

For å belyse denne hovedproblemstillingen ønsker jeg blant annet å få svar på følgende 

underliggende spørsmål: 

• Hvordan er respondentenes solingsvaner, og hva er de bakenforliggende årsakene for 

deres solingsvaner?  

• Hva slags kunnskap har jentene om soling, og hvordan vurderer de positive og 

negative sider ved denne atferden? Hvilke forebyggende og alternative metoder har de 

hørt om? Hvordan håndterer de den kunnskapen som foreligger, og de risikoene som 
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følger med mye soling? Hvor kommer denne kunnskapen fra, og hva slags 

oppfatninger har respondentene av budskapene og kildene bak? 

• Hvordan er jentenes holdninger til soling? Hvilke påvirkende faktorer har ført til at 

den ene gruppen har endret sin atferd, til forskjell fra den andre?  Hvem er de viktigste 

personene i deres omgangskrets, hva mener disse om soling og i hvor stor grad ønsker 

respondentene å føye seg etter disse personenes meninger? I hvilken grad oppfatter 

respondentene det som vanskelig å slutte å sole seg? Hva er deres mest sannsynlige 

fremtidige atferd knyttet til soling? 

• Hvilke medier blir mest frekventert av respondentene, og hvilke er antagelig mest 

velegnet å benytte seg av for å nå dem? Hva er respondentenes persepsjoner av 

utvalgte medieklipp og kampanjer om soling? Hvordan mener respondentene at 

fremtidige informasjonstiltak om soling bør utformes for potensielt å kunne endre 

holdninger og atferd? Hvilke tendenser for fremtidige informasjonstiltak ligger i 

analysen?  

 

1. 4 Oppgavens videre gang  

 
Denne oppgaven er delt inn i syv kapitler. Kapittel 2 vil konsentrere seg om å forsøke å skape 

en større forståelse for skadevirkningene av soling, gi en kort skisse av tidligere 

informasjonstiltak, samt presentere en innføring i de problematiske aspektene ved å 

kommunisere med unge målgrupper. Dette kapittelet vil også fokusere på ulike eksperters og 

samfunnsaktørers uenighet omkring graden av farer forbundet med soling. I kapittel 3 vil jeg 

presentere teoretiske perspektiver som jeg mener har relevans for denne studien, og som 

dermed vil fungere som en rød tråd gjennom resten av oppgaven. Kapittel 4 dreier seg om de 

metodiske tilnærmingene jeg har gjort, og kapittel 5 og 6 består av en analyse av de teoretiske 

og empiriske funnene. I kapittel 7 oppsummerer jeg mine funn i en avsluttende diskusjon som 

også vil ta for seg implikasjoner for fremtidige informasjonstiltak om soling.  Oppgaven er 

bygd opp med min hovedproblemstilling som ramme, og denne vil kontinuerlig utgjøre 

basisen for det jeg gjør. 
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2. Bakgrunn 
 
 
 
Selv om soling til en viss grad er helsebringende, kan solens ultrafiolette stråler (UVA og 

UVB–stråler5) likevel utgjøre en risiko for å utvikle skadelige konsekvenser dersom man 

overdriver solingen. UVB–stråler kan gjøre huden rød og solbrent, noe som ved hyppig 

eksponering og for store doser kan lede til hudkreft. Imidlertid bidrar UVB-strålene til økt 

produksjon av pigmenter og en fortykkelse av huden som kan gi beskyttelse mot senere UV-

bestråling. Når det gjelder UVA-strålene blir man vanligvis ikke solbrent av disse, men de 

kan derimot ødelegge arvestoffet som ligger i overhuden, noe som igjen kan gi hudkreft. Selv 

om UVA-strålene kan gi brunhet, fortykker de ikke huden, og beskytter dermed ikke mot 

senere bestråling. I tillegg trenger UVA helt ned til de elastiske fibrene i huden, noe som igjen 

fører til at man får rynker før tiden (Norsk institutt for luftforskning 2006)6. 

 

I et solarium består strålingen hovedsakelig av UVA–stråler, og minimalt av UVB–stråling 

(Statens Strålevern 2006)7, og selv om man blir brun i solarium, er ikke huden beskyttet mot 

senere bestråling. Man blir snarere lettere brent når huden har blitt utsatt for mye UVA- 

stråling. Det er derfor en myte at solarium ”forbereder” huden på solferier (Cancerfonden 

2006)8. Når solariumssoling blir kombinert med naturlig sol, vil dette også øke den totale UV-

dosen, noe som vil gi en forhøyet risiko for hudkreft. KF innlemmet denne kunnskapen i sine 

solvettregler i 1994 (jamfør vedlegg 2). Som vi ser av dette er solariumsbruk svært 

helsefarlig, men det er likevel høyst utbredt. Mer enn 4 millioner solbehandlinger 

gjennomføres i norske solarier årlig, og nordmenn soler seg nå for 200 millioner kroner i året 

(Norsk Institutt for Luftforskning 2006)9. 

 

 

  

                                                
5 Det eksisterer også UVC - stråler, men vi finner ikke slik stråling ved jordoverflaten fordi disse strålene blir 
absorbert av ozon og andre gasser i jordens atmosfære (Norsk institutt for luftforskning 2006), 

http://www.luftkvalitet.info/index.ctm?fa=uv.showtext&ID=9#1  
6 http://www.luftkvalitet.info/index.ctm?fa=uv.showtext&ID=9#1 
7 http://www.uv.nrpa.no 
8 http://www.solasakte.nu/solarium.asp 

9http://www.luftkvalitet.info/index.ctm?fa=uv.showtext&ID=9#1 
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2. 1 Tidligere informasjonstiltak om soling  

 

Når det gjelder skader forårsaket av UV–stråling er det i Norge Helsedepartementet og 

Miljøvernmyndighetene ved STS og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) som har 

hovedansvaret for å redusere omfanget av dette gjennom å informere om helserisiko og 

solbeskyttelse. I samband med dette er STS i ferd med å etablere et system for varsling av 

UV-stråling for Norge og kjente feriemål (St.meld 16 2002-2003)10. I denne forbindelse står 

begrepet ”UV- indeks” sentralt. Betegnelsen dreier seg om en internasjonal, enhetlig UV-

informasjon der indeksen er et mål på hvor sterk UV-strålingen fra solen er. Indeksen gis som 

et tall på en skala fra 0 til 15 (liten til ekstrem). Nær ekvator kan UV-indeksen være på rundt 

15 midt på dagen, og sommerstid i Norge er den på 4-6 ved klarvær. Indeksen i et solarium 

betegnes som ekstrem, da den har en UV-indeks på hele 12 (Norsk Institutt for Luftforskning 

2006)11. Hittil har UV- indeksen blitt gitt som SMS og e-posttjeneste, og STS har i samarbeid 

med KF også foretatt demonstrering av dette i forbindelse med føflekksjekking på ulike 

badestrender om sommeren. Utover dette har STS samarbeidet med KF om en rekke andre 

informasjonstiltak for å øke folks bevissthet omkring risikoen ved UV stråling, og for å 

forsøke å endre folks holdninger og atferd i denne forbindelse (jamfør vedlegg 1).  

 

KF har på sin side som mål å forebygge spredning av føflekkreft i befolkningen gjennom 

informasjon, da denne kreftformen kan påvirkes og endres dersom man mestrer å influere og 

endre befolkningens solingsvaner (Langefoss & Sand 1998:1). Informasjonen i samband med 

dette har til nå hovedsakelig rommet elementer som ”mindre sol” og ”mer beskyttelse”som 

følge av at det er den intensive og overdrevne solingen som utgjør den største risikoen 

(Moskvil 2003:2). KF har tidligere benyttet seg av en ”massestrategi” der de har vært aktive 

på svært mange arenaer for å nå hele eller definerte deler av befolkningen (jamfør vedlegg 1). 

Blant annet har helsesøstre og helsepersonell vært sentrale kanaler. Disse har fordelt 

informasjonsmateriell direkte til målgruppene samt til allmennpraktiserende leger (Langefoss 

& Sand 1998:2). I tillegg har apotekene vært viktige aktører. KF har også fått en del 

redaksjonell omtale, både ”gratis”, og gjennom de artiklene de selv har jobbet for å få på 

trykk. Denne omtalen har for det meste omhandlet at man bør beskytte seg mot solen på ulike 

                                                
10 Bakgrunnen for dette er at FNs konferanse om ”miljø og utvikling” i 1992 besluttet at effektene av UV-
stråling skulle bli gjenstand for organisasjonens aktivitet. Dette førte til at Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
etablerte det globale UV-prosjektet ”Intersun” i samarbeid med FNs miljøprogram (WHO).     
11 http://www.luftkvalitet.info/index.ctm?fa=uv.showtext&ID=9#1 
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måter med solfaktor og solbeskyttelse. KF har som nevnt også gjennomført en del 

informasjonskampanjer som har blitt gjort i høysesongene for soling; på sommeren og i 

påsken. I sammenheng med dette har det blitt benyttet en omfattende ”mediemix” som har 

medført bruk av TV, radio, aviser, kinospots, internett, plakater og ulike brosjyrer (jamfør 

vedlegg 1). 

 

2.1.1 Kommunikasjon med unge målgrupper 

 
Unge som soler seg opplever seg selv ofte som udødelige. Det er utseendet som er viktigst, særlig for 
jentene.(...) Det er i ungdomsårene man legger grunnlaget for kreft senere i livet, og det er ikke ungdom 
opptatt av. Det er ingen som får lungekreft det første året de røyker, men likevel vet ungdom at røyking 
er farlig (Ellen Beccer Brandvold, Fagsjef i Kreftforeningen, i Aftenposten 13.04.2005).  

I denne oppgaven er det kommunikasjonen med unge kvinnelige storsolere som skal være 

gjenstand for undersøkelse. Effektiv kommunikasjon med denne risikogruppen kan ofte være 

svært vanskelig å oppnå fordi det er påvist at unge generelt tror at de er både usårbare og 

udødelige, de bryr seg ikke om potensielle farer-men lever i nuet og higer etter nytelse og 

spenning (Deutchmann 1992:68). De har også ha en tendens til å bagatellisere farene ved 

soling, i likhet med annen risikoatferd som røyking, bruk av alkohol og narkotika, ubeskyttet 

sex og unnlatelse av bilbeltebruk (Di Blasio 1986 i Stiff 1994:244).  

Imidlertid har oppmerksomheten som er registrert rundt KFs kampanjer generelt vært god. I 

følge KF og UNGFORSK er det ”Ragnhild kampanjen” som har oppnådd størst 

oppmerksomhet blant unge jenter som soler seg mye (Langefoss & Sand 1998:6). Denne 

kampanjen ble gjennomført i 1993 og 1994 og hadde som mål å nå unge kvinnelige storsolere 

fra storbykulturer gjennom å spille på tap av skjønnhet og utseende (ibid). Budskapet var 

”ikke gjør som jeg gjorde da jeg var like gammel som dere”, og målsetningen var at 

mottakerne skulle kjøpe solkrem med høy faktor og bruke den (ibid). Kampanjen hadde bred 

appell, og ble trykket i de fleste store kvinneblader og aviser (jamfør vedlegg 1). Imidlertid 

ser det ikke ut til at kampanjen endret ungdommenes holdninger, fordi holdningene til både 

brunhet og risikoen ved soling ikke endret seg nevneverdig i den undersøkte perioden 

(Wichstrøm 1995:72). Imidlertid er det essensielt at kampanjen skapte oppmerksomhet, men 

det at en kampanje blir sett og husket vil ikke automatisk føre til endringer i målgruppens 

atferd (Wichstrøm 1995 i Moskvil 2003:26).  
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2. 2 Polarisering mellom fagmiljøer og samfunnsgrupper  

 

Den risikoen som UV-stråling utgjør, er en type fare som det er forbeholdt visse fagmiljøer å 

vurdere omfanget av. I den forbindelse står storsolere som skal overveie den risikoen de 

utsetter seg for, overfor et mangfold av konkurrerende vurderinger fra både eksperter og 

samfunnsgrupper (Cross 1998 i Renn 2000:300). Man kan i følge Turid Moskvil dele denne 

polariseringen inn i to hovedkategorier, der den ene siden representerer ”den farlige og 

usunne solen”, mens den andre siden utgjør ”den velgjørende solen”. ”Den farlige solen” blir 

forbundet med sykdom og risiko, mens ”den velgjørende solen” blir sett på som sunn og 

helbredende (Moskvil 2003:66). Disse to sidene fremstår som ulike beskrivelser av 

virkeligheten, hver med sine implisitte anbefalninger om hvordan man bør forholde seg til 

solen. 

  

2.2.1 Strid mellom skjønnhetsindustri og eksperter 

 

Noen av representantene for ” den velgjørende solen” kan vi se i deler av skjønnhetsindustrien 

der de kommersielle interessene også er stor. Et eksempel er Norges største solkjede, ”Brun 

og Blid”, som blant annet hevder at solarium ikke er mer skadelig enn naturlig sol, fordi 

doseringen av UVA-og UVB-stråler er lik (Daglig leder i Brun og Blid, Asle Eikeland i 

Aftenposten 15.04.02). Budskapene på deres nettsider omhandler i tillegg kun de positive 

aspektene ved soling (Brun og Blid 2006)12:  

 

• ” Solen inne er sunnere enn solen ute”.  

• ” Man bør sole seg et par ganger i uken for å holde fargen ved like”.  

• ” Når vi snakker om aldring av huden ved soling, vil vi påpeke at andre faktorer har 

større påvirkning på dette enn soling, slik som skiftende temperatur og kosthold”.  

•  ”Soling i våre solsenger herder deg før sydenturer, og det kan vi anbefale på det 

sterkeste”. 

• ”Det står i media til stadighet ting som skaper uro blant solkundene våre, men dette er 

som regel misvisende informasjon eller uvitenhet fra tilfeldige reportere, og fordi en 

del av forskningen stammer fra andre land”. 

                                                
12http://www.brunogblid.no/tips.as  
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• ”Det er denne type skader som i verste fall, men svært sjelden, kan medføre hudkreft”.  

Disse uttalelsene står i skarp kontrast til det representanter for ”den farlige solen” mener, og 

blir også til en viss grad sett på som misvisende informasjon. Blant annet trekker både 

seksjonssjef Merete Hannevik i STS og informasjonskonsulent Mona Stensrud i KF frem at 

det er en myte at solarier forebygger huden på den naturlige solen (Aftenposten 24.06.2006). 

  

2.2.2 Strid mellom eksperter 

 
Hadde sol vært så farlig som noen mener, ville nordmenn hatt sort hud, som afrikanerne (Johan Moan, 
professor og solforsker, i VG 01.03.2005).  

 

I tillegg til at det eksisterer en kontrast mellom skjønnhetsindustri og eksperter, er det også til 

stede en strid mellom eksperter. Johan Moan, professor i fysikk ved Universitet i Oslo og 

solforsker ved Radiumhospitalet mener at ”skremselspropagandaen” har gått for langt med 

tanke på soling, og at myndighetene bør ta mer hensyn til nye vitenskapelige data som har 

kommet de siste årene. Moan står blant annet bak forskning som tyder på at D-vitaminer fra 

solen bedrer mulighetene til å overleve flere tunge kreftformer som tykktarm,-bryst og 

prostatakreft dersom diagnosen stilles på høsten når D-vitaminnivået i blodet er høyest13. 

Dette fordi vitaminet stopper celledeling. I tillegg hjelper D-vitaminer mot flere sykdommer; 

som leddgikt, diabetes, MS, beinskjørhet, psoriasis og hjerte-kar sykdommer Strålene 

påvirker også humøret i positiv forstand (Aftenposten 16.02.2005). Moans råd er at folk bør 

nyte solen og stråling fra solarier jevnlig, men i små doser, maks en gang i uken (Aftenposten 

14.03.05).  

 

Mot Moan står imidlertid forskere og eksperter som representerer ”den farlige solen”. Merete 

Hannevik i STS uttaler eksempelvis at hun ikke vil anbefale folk å ta solarium i det hele tatt 

fordi dette kan lede til hudkreft, selv om det riktignok kan ha visse andre positive virkninger. I 

tillegg hevder hun at det er for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om hvorvidt de nye 

studiene om kreftoverlevelse skyldes D–vitamin eller andre faktorer som er avhengige av 

årstiden (ibid). Blant annet Merete Hannevik og tidligere informasjonskonsulent i KF, Mona 

Stensrud, er bekymret for at folk skal ta de nye forskningsfunnene til inntekt for å sole seg og 

                                                
13 Brun og Blid bruker denne forskningen til egen fordel når de på sine nettsider viser til at ”ny forskning” kan 
bidra til å redusere og motvirke forekomsten av ulike typer kreft (http://www.brunogblid.no/tips.asp).  
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dermed tro det er fritt frem for å steke seg enda lenger og oftere i både kunstig og ekte sol, 

noe som kan få konsekvenser for fremtidige hudkrefttilfeller (Aftenposten 16.02.2005).  

 

I samsvar med disse representantene for ”den velgjørende solen” har nordiske strålevern og 

helsemyndigheter gått ut og rådet særlig unge mennesker til å unngå all bruk av solarium, da 

dette medfører ytterligere økt risiko for hudkreft, spesielt når solarium blir kombinert med 

naturlig sol (Aftenposten 28.02.2005). Per Helsing, leder av hudlegenes kvalitetsutvalg, setter 

også pris på at nordiske strålevern og helsemyndigheter satser på bred front mot solarium. 

Han uttrykker at folk begynner å tvile når de får høre at soling er farlig den ene uka og ufarlig 

den neste, og at det derfor er gunstigst med advarsler som gir tyngde (Dagbladet 01.03.05). I 

internasjonal sammenheng har det også vært diskutert om solarier bør totalforbys, men det er 

hittil konkludert med at ultrafiolett stråling er en del av vårt naturlige miljø, og at dette ikke er 

et alternativ på det nåværende tidspunkt (Dagbladet 28.09.2005).  
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3. Teoretiske perspektiver 
 

 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere de begreper og teorier som utgjør utgangspunktet for både 

intervjuguiden som fokusgruppene er bygget på, og for den kommende analysen av 

datamaterialet. De begrepene og teoriene jeg kommer til å introdusere handler hovedsakelig 

om påvirkende kommunikasjon, hvordan kommunikasjon kan påvirke holdninger og atferd, 

hvordan holdninger og atferd er relatert til hverandre og hvordan holdnings,-og 

atferdsendringsprosesser foregår. 

  

 

3. 1 Påvirkende kommunikasjon 

 

I det daglige havner vi til stadighet i situasjoner der vi blir påvirket som følge av 

kommunikasjon. Et eksempel på dette er når KF gjennom sine informasjonstiltak forsøker å 

påvirke sine målgrupper til å sole seg fornuftig og bruke solbeskyttelse. Påvirkende 

kommunikasjon handler nemlig om at avsendere av budskap kan virke på målgruppers 

holdninger, emosjoner, intensjoner og atferd gjennom kommunikasjon, og at enhver 

kommunikasjonsprosess inneholder et potensial til å skape, forsterke og-eller endre disse 

responsene hos et individ (Miller i Stiff 1994:9). Utfallet av kommunikasjonsprosessen 

varierer imidlertid mye, og er avhengig av interesser, virkemidler og forholdet mellom 

partene (ibid). Man kan dele påvirkende kommunikasjon inn i tre strategiske former som 

finner sted gjennom ulike sosiale prosesser mellom sender, budskap og mottaker; makt, 

innflytelse og overtalelse, samt en ikke-strategisk form; ikke-planlagte virkninger (Waldahl 

2001:45). I denne oppgaven er det de to siste formene som vil være relevante, og jeg vil 

derfor kun konsentrere meg om disse.  

Når det gjelder overtalelse, kan dette basere seg på både rasjonelle og emosjonelle 

argumenter, og det er her viktig for avsenderen å vise at det er i mottakerens interesse å føye 

seg etter innholdet i påvirkningen (ibid). Denne påvirkningsformen bygger dermed på 

forståelse, frivillighet og en følelse av felles interesser mellom partene. Senderen har ikke 

mulighet til å gripe inn med direkte tiltak ovenfor mottakeren, og det er opp til mottakeren om 
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denne vil følge anbefalingene i budskapet eller ikke (ibid). Det finnes en rekke definisjoner på 

overtalelse, men jeg velger her å jobbe ut fra følgende definisjon på begrepet: 

a successfull intentional effort at influencing anothers mental state through communication in a 
circumstance in which the persuade has some measure of freedom (O`Keefe 1990 i Palm 1994:38).    

 

Overtalelse forutsetter at det foreligger en bevisst utforming av budskap som tydelig tar sikte 

på å påvirke publikum, slik som eksempelvis de organiserte informasjonskampanjene fra KF. 

Imidlertid er ikke bevisste strategier en betingelse for å kunne påvirke. Publikum kan også bli 

påvirket av ikke-planlagte virkninger, slik som ved redaksjonell omtale, der store deler av 

stoffet om eksempelvis skadevirkningene av soling ikke er tilsiktede strategier for å påvirke. 

Ikke-planlagte virkninger finner også sted gjennom daglige omgang med venner og bekjente, 

eksempelvis gjennom at man hører om folk som har fått hudkreft som konsekvens av 

overdreven soling (Waldahl 2001:83). Denne typen kommunikasjon kan påvirke minst like 

mye som kampanjer om samme tema (ibid). Gjenstanden for både overtalelse og ikke-

planlagte virkninger er målgruppens holdninger, som igjen kan influere atferd. Jeg vil nå ta 

for meg selve holdningsbegrepet, for så å se nærmere på forholdet mellom holdninger og 

atferd. 

   

 

3. 2 Holdninger  

 
Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree 

of favour or disfavour…psychological tendency refers to a state that is internal to the person, and 

evaluating refers to all classes of evaluative responding, whether overt or covert, cognitive, affective or 

behavioural (Eagly & Chaiken 1993 i Raaheim 2002:81)14. 

 

Som vi ser av denne definisjonen er en evaluering av de positive og de negative sidene ved en 

hendelse, fenomen eller objekt det som karakteriserer en holdning i størst grad (ibid). Dette 

vil si at individet, gjennom det hun tenker (kognitiv komponent), føler (affektiv komponent) 

og/eller sier og gjør (atferdskomponent), vurderer eksempelvis soling til å være enten negativt 

eller positivt (McGuire 1986 i Pfau & Parrott 1993:19).  
                                                
14Denne definisjonen baserer seg på det tredimensjonale holdningsbegrepet, som er mest vanlig i 
sosialpsykologien. Imidlertid må også nevnes det endimensjonale synet som kun fokuserer på en 
holdningskomponent; den affektive komponent (Raaheim 2002:83). Her skiller man mellom holdning på den ene 
siden (som tilsvarer den kognitive komponenten), og tanker (som tilsvarer den kognitive komponenten) og 
handlingsintensjoner (atferdskomponenten) på den andre (ibid).   
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Den kognitive komponenten bygger på den kunnskapen (persepsjoner og forestillinger), og de 

meningene respondentene innehar om soling (Waldahl 2001:114). Dette vil komme til uttrykk 

gjennom respondentenes utsagn om fordeler og bakdeler ved soling, redusering av soling og 

alternativer til soling. Den affektive komponenten konsentrerer seg om de følelser og 

vurderinger respondentene knytter til det å sole seg, og viser seg blant annet gjennom hva 

jentene sier at de liker og misliker ved soling (Ajzen 1988:6), samt hvilke ønsker de har for 

resultatet av denne atferden (Waldahl 2001:116). Atferdskomponenten baserer seg på det 

respondentene sier at de gjør (eksempelvis hvor mye og hvordan de soler seg), samt hva de 

planlegger å gjøre i fremtiden i forhold til dette (hva slags intensjoner de har forbundet med 

sin solingsatferd). Denne komponenten utgjør den mest pålitelige indikatoren på en 

korresponderende atferd, og gir en signifikant større mulighet enn de andre komponentene til 

å forutsi atferd (Ajzen 1988:113). 

     

De tre kategoriene av responser som jeg her har omtalt, utgjør til sammen et individs holdning 

til soling, og predisponerer personen til å handle på en bestemt måte. Imidlertid kan det i noen 

sammenhenger være vanskelig å skille de tre komponentenes bidrag til holdningen fra 

hverandre, og noen ganger kan en holdning bygge på kun en eller to av komponentene (Ajzen 

1988:7). Eksempelvis kan en person ha intensjoner om å sole seg i solarium 

(atferdskomponent), uten å ha vurdert skadevirkningene av dette (kognitiv komponent). 

Komponentene er heller ikke alltid konsistente med hverandre (Waldahl 2001:116). Et individ 

kan for eksempel ha mye kunnskap om skadevirkningene av soling, men likevel ha en positiv 

følelse når hun ligger i solariet, og en intensjon om å fortsette å sole seg.  

 

Holdninger blir til som et resultat av personlig læring og erfaring gjennom kontakt med 

omverdenen og gruppene man tilhører, og gjennom vurderinger av reaksjoner fra viktige 

personer i ens nærmeste miljø (Raaheim 2002:86). De dannes også med bakgrunn i direkte 

erfaringer. Eksempelvis kan en positiv holdning til soling komme av at man gang på gang ser 

at resultatet av å sole seg er et brunt og friskt utseende. Holdninger basert på direkte erfaring 

forutsier atferd bedre enn holdninger som ikke er basert på dette, fordi direkte erfaring gir mer 

informasjon om holdningsobjektet (Fazio & Zanna 1981 i Petty & Cacioppo 1981:28).   

 

Holdninger lar seg ikke observere direkte, da disse ikke er del av personers fysiske 

karakteristika (Heider 1958, Jones and Davis 1965, Kelley 1971 i Ajzen 1988:2). Likevel er 
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det mulig å avbilde de tre nevnte komponentene i en holdning ut fra målbare responser, 

gjennom eksempelvis den selvrapporteringen om positive eller negative evalueringer av 

soling som fant sted i fokusgruppene (Ajzen 2001:2). Imidlertid er ikke påliteligheten i dette 

uproblematisk, da det kan være mange årsaker som gjør at den egentlige holdningen ikke 

kommer til overflaten. Et eksempel på dette kan være at man ikke gir uttrykk for sin sanne 

holdning til et tema fordi man oppfatter holdningen som å avvike fra den sosiale settingen 

man er en del av og dermed ikke våger å være ærlig. 

 

  

3. 3 Forholdet mellom holdninger og atferd 

 
Når det gjelder hvordan holdninger kan forutsi atferd, er dette et meget sammensatt forhold. 

En undersøkelse som ble utført av Richard La Piere i 1934 kan fungere illustrerende i så måte. 

La Piere reiste da sammen med et ungt kinesisk par rundt i USA og besøkte 66 hoteller og 

184 restauranter. Kun et av disse servicestedene avslo å betjene kineserne. Seks måneder etter 

reisen sendte Piere et spørreskjema til de respektive stedene, med spørsmål om de ville 

akseptere kinesere som gjester (Palm 1994:57). Av de innkomne svarene var det hele 90 % 

som svarte ”nei” på dette spørsmålet. Selv om det er noen kritikkverdige forhold forbundet 

med denne studien; for eksempel at det ikke er sikkert at det var de samme menneskene som 

betjente Piere og det kinesiske paret som svarte på spørreskjemaet seks måneder senere (ibid), 

viser denne undersøkelsen likevel at det kan være en sterk diskrepans mellom det man sier at 

man vil gjøre og det man faktisk gjør i forbindelse med en sak (Petty & Cacioppo 1981:22). 

Flere studier i etterkant bekreftet også dette forholdet (blant annet Corey 1973 i Petty & 

Cacioppo 1981:23 og Wicker 1969 i O`Keefe 2002:16).  

 

Det kan med andre ord være et misforhold mellom det man tenker og føler om en sak og det 

man gjør i forhold til dette (Raaheim 2002:95). Et mulig svar på hvorfor det er slik, kan ligge 

i at man tar en generell holdning og sammenligner den med en spesifikk atferd. Det er for 

eksempel forskjell på å mene at en sak er bra, og å handle i forhold til den (Petty & Cacioppo 

1981:24). En person kan ha en positiv holdning til trening, men samtidig la være å trene en 

periode. Denne uoverensstemmelsen kan komme av ulike årsaker, eksempelvis kan personen 

ikke ha tid til å trene, være skadet eller ha lite overskudd. Det at personen ikke trener kan av 

andre tolkes som latskap, selv om dette ikke er tilfellet. En slik konklusjon blir da misvisende 
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fordi treningsatferd er situasjonsavhengig. Det å ha en positiv holdning til trening er med 

andre ord en generell sak, men det å trene er en spesifikk sak som avhenger av visse 

betingelser (Raaheim 2002:95-96).  

 

På samme måte som det ikke nødvendigvis er samsvar mellom en holdning og en atferd, er 

det heller ikke nødvendigvis samsvar mellom en kunnskap og en holdning. Den samme 

kunnskapen kan være forbundet med ulike holdninger. Dette ser man kanskje best i 

forbindelse med risikoatferd. Eksempelvis er det mange som soler seg til tross for at de vet at 

soling er skadelig.  

 

 

3. 4 Holdningsendring  

 

Dersom et individ har en atferd som en avsender ønsker å endre, må en eller flere av de 

nevnte holdningskomponentene endres for å man skal kunne oppnå en sannsynlig atferd. Som 

vi har sett, er det atferdskomponenten i holdningen som i størst grad forutsier atferd. 

Holdningsendringer er svært innfløkte og skjer gjennom kompliserte mentale og sosiale 

prosesser (Eagly & Chaiken 1993, Petty & Cacioppo 1996 i Waldahl 2001:121). Et viktig 

element i teorier om holdningsendring er at mennesker føler det som bekvemt å ha konsistens, 

harmoni og balanse i tilværelsen. Dette vil si at vi oppfører oss på noenlunde samme måte 

overfor bestemte fenomener på tvers av ulike situasjoner og til ulike tidspunkt. Det å være 

konsistent innebærer også at vi søker å skape en balanse eller et samsvar mellom det vi føler 

og mener i forhold til et bestemt fenomen (holdning), og det vi gjør i forhold til dette 

fenomenet (atferd) (Raaheim 2002:95).  

 

 

3. 5 Teorien om kognitiv dissonans  

 

Den første teorien jeg skal presentere som tar for seg nettopp dette, er teorien om kognitiv 

dissonans (Festinger 1957). Teorien handler om at individer ønsker å opprettholde konsistens 

mellom sin holdning til en sak og det de gjør i forhold til denne (Raaheim 2002:104). 

Konsistens i denne forbindelse betyr at individet har et samsvar mellom sine klynger av 
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kognitive elementer om en sak (O` Keefe 2002:79). Kognitive elementer dreier seg om 

forestillinger, persepsjoner, kunnskap, holdninger og atferd (O` Keefe 2002:78). Ofte er det 

slik at det er en konsistens mellom det en person vet om en sak (kunnskap) og det personen 

gjør i forhold til dette (atferd). Det at en person eksempelvis vet at ”mye soling kan lede til 

hudkreft”, vil ofte føre til at personen soler seg i liten grad eller ikke i det hele tatt. Imidlertid 

er det mange som soler seg mye, til tross for at de vet at dette kan være skadelig. For en som 

soler seg mye vil det eksempelvis være en uoverensstemmelse mellom følgende to klynger av 

kognitive elementer:   

 

Figur 1: Teorien om kognitiv dissonans15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som et resultat av denne uoverensstemmelsen vil individet oppleve et ubehag som kan 

betegnes som kognitiv dissonans. Hvor mye dissonans storsoleren opplever, avhenger 

imidlertid av den relative størrelsen på de to klyngene. Dersom proporsjonene av konsonante 

elementer øker, vil mindre og mindre dissonans oppleves. Men dersom dissonante elementer 

øker, vil graden av dissonans øke. Styrken på dissonansen avhenger av forholdet mellom 

dissonante og konsonante elementer, og vil til sammen motivere individet til å forsøke å få 

ubehaget, og dermed dissonansen redusert (ibid).  

 

Dissonans oppstår kun når det er et relevant forhold mellom elementene som er dissonante 

(Raaheim 2002:107). For eksempel er det ikke noe samsvar mellom elementene ”jeg soler 

meg mye” og ”ute snør det”. Opplevelsen av dissonans forutsetter også valgmuligheter og 

personlig ansvar og frihet, og at den inkonsistente handlingen (her å sole seg mye) blir 

forbundet meg negative konsekvenser (ibid). 

                                                
15Jeg har hentet inspirasjon til disse kognitive elementene fra MMI-undersøkelsene av 1999 og 2004.  

*Soling gjør at jeg ser 
penere og friskere ut. 

*Soling gjør at jeg  
føler meg vel. 

*Soling gir meg D-
vitamin. 

*Soling kan føre til  
hudkreft. 

*Soling kan gi meg rynker. 
 før tiden 

*Soling kan gjøre meg  
solbrent. 
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3.5.1 Strategier for å redusere kognitiv dissonans 

 
I de tilfellene der kognitiv dissonans oppstår, vil altså individet motiveres til å forsøke å få 

denne redusert. Reduseringen kan oppnås på ulike måter, avhengig av type kognitive 

elementer og situasjon. Det enkleste en høysoler kan gjøre dersom hun eksempelvis opplever 

en dissonans mellom to klynger av kognitive elementer, er selvsagt å redusere 

solingsmengden slik at atferden blir konsonant med kunnskapen hun besitter (Stiff 1994:70). 

Imidlertid kan det, som vi skal se av analysen, være vanskelig å endre solingsatferd, og 

dissonansen kan da reduseres på andre måter (Petty & Cacioppo 1981:138). Dette kan man for 

det første gjøre gjennom å legge til nye kognitive elementer, som for eksempel å si til seg selv 

at ”jeg blir pen og fresh av å sole meg”, og ”det er deilig å slappe av en halv time i solsengen” 

(Festinger 1957:23). Man kan også foreta en indre rettferdiggjøring av atferden gjennom 

eksempelvis å fokusere på at man kan få kreft av mange ulike årsaker, uavhengig av hvorvidt 

man soler seg (ibid). I tillegg kan man redusere viktigheten av risikoen ved soling gjennom å 

rangere soling som mindre farlig enn annen risikoatferd man utøver, som for eksempel faren 

ved å kjøre bil, eller å ferdes ute i Oslo alene midt på natten (Festinger 1957:22). Det går også 

an å ”pynte” på atferden, eksempelvis gjennom å sole seg med en klut foran ansiktet, eller å 

ligge i solsengen noen minutter kortere (Raaheim 2002: 105).   

 

En storsoler kan også redusere kognitiv dissonans gjennom å endre de kunnskapene hun har 

om de negative sidene ved soling, ved å skaffe seg så mye kunnskap som mulig om de 

positive sidene ved soling, slik at de negative sidene blir ubetydelige (Festinger1957:6). Dette 

kan eksempelvis gjøres gjennom å aktivt søke informasjon som reduserer den totale 

dissonansen, og unngå informasjon som øker dissonansen (Festinger 1957:22). Man kan med 

andre ord eksponere seg selv selektivt for informasjon som støtter eksisterende positive 

holdninger til det å sole seg, ved eksempelvis å fokusere på den nye forskningen som sier at 

soling er forebyggende og helbredende for ulike typer kreft. Det er imidlertid verdt å påpeke 

at presset til å redusere dissonans ikke garanterer at dissonansen vil bli redusert (Festinger 

1957:23). Noen av grunnene til dette kan for eksempel være at individet ikke finner sosial 

støtte for sitt syn, eller at personen ikke finner nye elementer som kan redusere dissonansen. I 

analysekapitlene vil jeg med bakgrunn i respondentenes utsagn, for det første forsøke å 

avdekke hvilke kognitive elementer som skapte/skaper kognitiv dissonans hos jentene, og i 
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hvilke situasjoner dette forekommer. Jeg ønsker også å se på hvordan ubehaget oppleves, og 

hvilke strategier som blir brukt for å redusere dette. 

  

3.5.2 Kritikk av teorien om kognitiv dissonans  

 

Selv om en rekke studier har funnet støtte for teorien om kognitiv dissonans, har den også blitt 

gjenstand for en del kritikk. Denne har hovedsakelig vært rettet mot gjennomføringen av 

undersøkelsene og tolkningen av resultatene. Studiene har i følge kritikken vært mangelfulle 

og har dermed overforenklet mer komplekse sosiale situasjoner (Raaheim 2002:106). I tillegg 

dreier kritikken seg om at teorien ikke forklarer hvilke av de tre strategiene for å redusere 

dissonans folk benytter seg av til hvilken tid. Det er med andre ord vanskelig å predikere om 

kognitiv dissonans i det hele tatt oppstår, og hvilke strategier som i så fall blir brukt for å 

redusere denne (Stiff 1994:73). Det går også lite presist frem hva som egentlig utgjør et 

kognitivt element, og hvordan man bestemmer hvorvidt et kognitivt element følger av et annet 

(Petty & Cacioppo 1981:138). Som en konsekvens av denne kritikken har teorien om kognitiv 

dissonans fungert mer som et nyttig guidende prinsipp, enn en presis teori om når og hvor 

mye holdningsendring man kan regne med i en gitt situasjon (Petty & Cacioppo 1981:139). 

Det er med dette som utgangspunkt at jeg også vil benytte meg av teorien.  

 

 

3. 6 The Theory of Planned Behavior 

 

Den neste teorien jeg skal ta for meg, er The Theory of Planned Behavior (TPB) som handler 

om bakgrunnen for at mennesker handler slik de gjør, og at de fleste handlinger kan forutsies 

og forklares ut fra individuelle forestillinger og holdninger (Ajzen 1988:117). TPB er 

utarbeidet av Icek Ajzen (Ajzen 1988), og er en videreutvikling og forbedring av The Theory 

of Reasoned Action (TRA) av Icek Ajzen & Martin Fishbein (Ajzen & Fishbein 1975 og 

Fishbein & Ajzen 1980). TRA baserer seg på antagelsen om at mennesker er rasjonelle 

individer som systematisk bruker den informasjonen som er tilgjengelig for dem. I dette ligger 

det at mennesker vurderer implikasjonene av sine handlinger før de bestemmer seg for å 

utføre en atferd eller ei (Ajzen & Fishbein 1980:4) Man kan imidlertid sette spørsmålstegn 

ved dette utgangspunktet, da det ikke alltid er slik at menneskets handlinger er like rasjonelle 
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og veloverveide. Eksempelvis er det at man kjøper en jeans til 2000,- på impuls ikke noe man 

tenker nøye gjennom at man skal gjøre i forkant. Imidlertid erkjenner Ajzen & Fishbein at det 

også finnes situasjoner der atferd ikke er basert på rasjonalitet, slik som emosjonelle utbrudd 

og godt innarbeidede ferdigheter (Ajzen & Fishbein 1980:245).  

 

Selv om utgangspunktet for TRA kan diskuteres, utgjør altså teoriens forlengelse TPB. Denne 

teorien handler om hvordan et individs atferd kan forstås som en konsekvens av personens 

handlingsintensjon (Ajzen 1988:113)16. Denne intensjonen avgjøres av den informasjonen 

individet har om seg selv og verden omkring seg (Ajzen 1988:122). Generelt er folk forventet 

å handle i tråd med sine intensjoner, men det er ikke alltid at dette er tilfellet (Ajzen 

1988:117). Som tidligere nevnt kan en person ha en intensjon om å trene, men det kan være 

mange grunner til at dette ikke skjer. Handlingsintensjonen korresponderer med den tredje 

komponenten i holdningsbegrepet (jamfør kapittel 3.2), og bestemmes av tre komponenter: 

holdning, den subjektive norm og opplevd atferdskontroll (Ajzen 1988):   

 

Figur 2: The Theory of Planned Behaviour (lånt fra Ajzen 1988:133): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdningskomponenten til soling bestemmes for det første av intervjuobjektenes 

fremtredende forestillinger og evalueringer av negative og positive konsekvenser ved det å 

                                                
16 Dette betyr ikke at det alltid er en fullkommen korrespondanse mellom intensjon og atferd, men som oftest vil 
individet handle i tråd med sine intensjoner (Ajzen & Fishbein 1980:5). 

Holdning til 
adferd 

Oppfattet 
adferds-
kontroll 

Subjektiv 
norm 

Handlingsint
ensjon 

Atferd 
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sole seg (O`Keefe 2002:103)17. Dersom jentene evaluerer soling til å føre med seg mest 

positive virkninger, vil de også ha en positiv holdning til å sole seg, og motsatt; dersom de 

mener at soling hovedsakelig leder til uheldige konsekvenser vil dette føre med seg en negativ 

holdning til soling (Ajzen & Fishbein 1980:7). Den kognitive og affektive komponenten i 

holdningsbegrepet samsvarer til sammen med denne komponenten (jamfør kapittel 3.2).  

Den subjektive norm dreier seg om individets persepsjoner av graden av det sosiale presset 

som foreligger vedrørende soling. Med andre ord hvilke normative forestillinger 

respondentene har av hva slags syn ”deres viktige andre” (familie, kjærester, venner, 

kollegaer, leger etc.) har på deres solingsatferd (Petty & Cacioppo 1981:197). Den subjektive 

norm avhenger også av individets motivasjon for å føye seg etter ”deres viktige andres” syn 

på soling (Ajzen & Fishbein 1980:57). Som konsekvens av dette kan man tenke seg at dersom 

en respondent tror at de fleste som inngår i hennes omverden er negative til soling, og hun i 

tillegg er villig til å føye seg etter deres meninger, vil hun oppleve et sosialt press og dermed 

ha en negativ subjektiv norm vedrørende soling (Ajzen 1988:121). For å avdekke 

intervjuobjektenes subjektive normer, spurte jeg dem hvem de ser på som sine viktigste 

referenter, samt hva de tror disse mener om konsekvensene av å sole seg mye18. For det andre 

spurte jeg om hvor motiverte de føler at de er for å føye seg etter disse personenes 

synspunkter i saken. Vi snakket også om hvorvidt jentene har venner som soler seg mye, og 

hva dette har å si for deres egne solingsvaner.   

Oppfattet atferdskontroll handler om hvorvidt et individ opplever å ha kontroll over en gitt 

atferd, med andre ord om personen føler seg i stand til å utføre atferden, og om denne atferden 

har et forventet utfall (Raaheim 2002:99). Det er flere interne og eksterne faktorer som kan 

påvirke graden av kontroll over atferden, slik som ferdigheter, informasjon og muligheter 

(Ajzen 1988:128). Eksempelvis kan dette dreie seg om i hvilken grad en storsoler selv 

oppfatter en reduksjon i solingsatferd som lett eller vanskelig å gjennomføre. I tillegg til at 

atferdskontroll påvirker atferd indirekte gjennom handlingsintensjonen, kan denne 

komponenten, som vi ser av figur 2, også influere atferd direkte (Raaheim 2002:100). Dette 

skjer kun dersom det eksisterer overensstemmelse vedrørende persepsjonene av kontroll og 

personens reelle kontroll av situasjonen (Ajzen 1988:134).  

                                                
17 Jeg kommer ikke her til å gå på individnivå i særlig stor grad, men heller konsentrere meg om hva som er 
typisk for de ulike fokusgruppene.   
18 Respondentenes persepsjoner av meningene til disse personene reflekterer nødvendigvis ikke hva personene 
egentlig mener om saken (Ajzen & Fishbein 1980:57).   
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3.6.1 Handlingsintensjon 

De tre nevnte komponentene utgjør til sammen bakgrunnen for en persons handlingsintensjon. 

Ut fra det jeg har beskrevet kan man tenke seg at dersom komponentene er positive vil også 

handlingsintensjonen være det. Imidlertid er det ikke alltid slik at komponentene er unisone, 

og de bidrar heller ikke bestandig likt til utviklingen av handlingsintensjonen, fordi denne 

avhenger av både individuelle og situasjonelle faktorer (O`Keefe 2002:106). Noen ganger er 

eksempelvis holdningen viktigere enn den subjektive norm og motsatt (Ajzen 1988:117). Det 

kan finnes tilfeller der en storsoler har en positiv holdning til det å sole seg, men en negativ 

subjektiv norm i forhold til dette, og på det nåværende tidspunkt hovedsakelig blir guidet av 

holdningskomponenten når hun intenderer å sole seg (Petty & Cacioppo 1981: 198) Et annet 

eksempel kan være at et individ både har en negativ holdning og en negativ subjektiv norm i 

forhold til soling, men likevel ikke oppfatter å besitte de evner som skal til for å redusere eller 

slutte med denne atferden (Ajzen 1988:134). I denne sammenheng vil den oppfattete 

atferdskontrollen være mer avgjørende enn de to øvrige komponentene til sammen, og en 

solingsredusering vil trolig ikke oppstå fordi atferden ikke oppfattes som kontrollerbar 

(O`Keefe 2002:118). Oppfattet atferdskontroll kan i følge O`Keefe heller ikke automatisk 

assosieres med en forsterket positiv eller negativ intensjon, slik som tilfellet er for holdningen 

og den subjektive norm (O`Keefe 2002:119). Dette fordi en person ofte kan føle å ha kontroll 

over en gitt atferd, men likevel ikke ha en intensjon om å utføre atferden. For eksempel setter 

jeg ikke fyr på leiligheten min, selv om jeg vet at jeg kan klare å gjøre det.   

Handlingsintensjoner kan også endres over tid, og dess lenger tid som går, dess større er 

sjansen for at uforutsette hendelser vil produsere slike endringer (Ajzen 1988:115). 

Eksempelvis kan en storsoler ha en intensjon om å fortsette å sole seg, men så oppleve at en 

nær venninne får hudkreft som konsekvens av soling, og dør. Som et resultat av dette kan det 

tenkes at personen brått endrer denne intensjonen. 

Ut fra det jeg her har beskrevet ser vi at enhver gitt handlingsintensjon og en sannsynlig atferd 

mest sannsynlig oppstår dersom et individ har en positiv holdning og en subjektiv positiv 

norm til å utføre atferden, dersom det ikke er noen omstendigheter som hindrer en (oppfattet 

atferdskontroll), og dersom man har de nødvendige ferdigheter og muligheter som er påkrevd 

(Chan et.al 1992 i Cappella, Fishbein, Hornik, Ahern & Sayeed 2001: 217).  
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TPB vil i analysen være en kompletterende teori for å avdekke forholdet mellom jentenes 

holdninger og atferd, samt predikere sannsynlig fremtidig atferd. Den vil også være nyttig å 

bruke som bakgrunn for å finne ut av hvilken/hvilke komponenter som veier tyngst, og om det 

er mest hensiktsmessig å endre respondentenes holdninger, subjektive normer, oppfattet 

atferdskontroll eller vekten mellom disse komponentene for å oppnå en hensiktsmessig 

handlingsintensjon. I tillegg vil det være formålstjenlig å se på hvordan intervjuobjektene  tror 

dette kan gjennomføres.  

 

 

3. 7 The Elaboration Likelihood Model  

 

De to teoriene jeg til nå har tatt opp, handler om at folk som av ulike årsaker er definert som 

mottakere av budskap, faktisk forholder seg til innholdet i budskapet. The Elaboration 

Likelihood Model (ELM) er en teori som tar steget litt videre utover dette, og viser hvordan 

holdningsendring kan skje uten at budskapet nødvendigvis blir oppfattet, gransket og lært 

(Petty & Cacioppo 1981). ELM tar for seg effektiviteten av påvirkende kommunikasjon, og 

baserer seg eksplisitt på eksponering for påvirkende kommunikasjon, men kan også overføres 

til andre holdningsendringssituasjoner, slik som ved ikke-strategisk kommunikasjon (jamfør 

kapittel 3.1). Teorien ser på hvilken kommunikasjon som er mest effektiv i ulike situasjoner, 

og hvilken kommunikasjon som trolig fungerer best for å oppnå en kortvarig versus en 

langvarig holdningsendring (Petty & Cacioppo 1986:3). I noen tilfeller vil målet med 

kommunikasjonen kun være å oppnå en kortvarig holdnings/atferdsendring, slik som for 

eksempel når man ønsker å få personer som er negativt innstilt til å donere penger til å støtte 

en bestemt innsamlingsaksjon. Når det gjelder kommunikasjon med storsolere, vil imidlertid 

målet være å oppnå en langvarig holdningsendring som innebærer en vedvarende redusering 

av solingsatferd. 

 

3.7.1 To veier til holdningsendring 

 

ELM fremsetter at individer engasjerer seg i ulike grader av informasjonsbearbeiding av 

kommunikasjonen i forskjellige saker ut fra spesifikke omstendigheter som personlig ståsted, 
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interesser, motivasjon og behov for informasjon (Pfau & Parrott 1993:74). Måten man 

kognitivt behandler informasjon på, betegnes gjerne som informasjonsprosessering (Palm 

1994:84). ELM postulerer at det finnes to veier/ruter til holdningsendring; den sentrale rute 

og den perifere rute, der det er graden av informasjonsprosessering som bestemmer hvilken 

rute individet går (Petty & Cacioppo 1986:4).  

 

Figur 3 The Elaboration Likelihood Model (lånt fra Petty & Cacioppo 1986:4) 
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PERIFER HOLDNINGSENDRING 
Holdningen er relativt midlertidig, 

lettpåvirkelig og kan ikke forutsi atferd 

ER PERIFERE FAKTORER TIL 
STEDE?   

positive, negative følelser, 
troverdige,attractive  

ekspertkilder, antall argumenter 
etc.   

 
BEVARER 

TIDLIGERE  
HOLDNING 

Ja 

Ja 

Ja (favoriserende) Ja  (ufavoriserende) 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 



 26 

Som vi ser av denne modellen, representerer den sentrale rute en høy grad av 

informasjonsprosessering, noe som vil si høy involvering, rasjonelle tanker og nøye gransking 

av budskapsinnholdet i en sak. Man blir her påvirket av selve argumentasjonen i 

kommunikasjonen og holdningsendring er i denne sammenheng en funksjon av 

budskapsinnhold (Palm 1994:85). Dersom en person foretar en grundig gransking av 

argumentene i et budskap, er det en stor sannsynlighet for at (den nye) holdningen får et sterkt 

fundament og vedvarer, noe som vil være ønskelig for unge jenter med skadelige solingsvaner 

(Raaheim 2002:119).  

 

Den perifere rute representerer på sin side en lavere grad av budskapsprosessering (Witte i 

Maibech & Parrott 1995:147). Påvirkningen ligger her i tankemessige snarveier (heuristikker) 

som er uvedkommende for selve argumentasjonen i budskapet. En holdningsendring denne 

veien er mer kortvarig enn den sentrale vei (Raaheim 2002:119).  

 

3.7.2 Forhold som bestemmer sentral prosessering  

 

Det er to faktorer som bestemmer hvorvidt en person vil engasjere seg i kognitiv gransking av  

et budskap, og dermed gå en sentral rute; motivasjon og mulighet (Petty & Cacioppo 

1982:263).  

 

Den antagelig viktigste variabelen som avgjør et individs motivasjon til å prosessere et 

påvirkende budskap er hvorvidt budskapet har høy personlig relevans (Petty & Cacioppo 

1986:81). I dette tilfellet kan en slik viktighet handle om den subjektive trusselen en storsoler 

kan føle i forbindelse med de signifikante alvorlige konsekvensene for liv, helse og utseendet 

som overdreven soling fører med seg (Apsler & Sears 1968 i Petty & Cacioppo 1986:81). 

Motivasjon til å granske budskap avhenger også av individuelle forskjeller når det gjelder 

behov for å engasjere seg i krevende kognitive oppgaver (Cohen 1957 i Petty & Cacioppo 

1981:263). Mennesker som har et sterkt behov for tankevirksomhet er naturlig nok bedre 

kvalifisert for å granske budskapsinnhold enn folk som er mindre disponert for dette (Stiff 

1994:181). Dersom et budskap blir presentert på en uvanlig og lite familiær måte, kan dette 

også vekke personens oppmerksomhet og videre øke motivasjonen til å gå en aktiv rute 

(Parrott 1995:9-10).  
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Sentral prosessering avhenger i tillegg av individets mulighet til å prosessere budskapet. For 

det første bestemmes dette av repetisjon; dess mer et budskap blir repetert, dess større er 

muligheten for at en person tenker på budskapet (Petty & Cacioppo 1981:265). I tillegg 

avhenger mulighet av eventuelle distraksjoner som kan forstyrre påvirkningen der denne 

ellers kunne vært stor (O`Keefe 2002:144). Dersom budskapet er uforståelig, eller viss 

personen ikke har noe rammeverk å relatere budskapet til, vil det heller ikke kunne oppstå 

noen prosessering (Petty & Cacioppo 1981:265).   

 

Når et individ har både motivasjon og mulighet til å engasjere seg i saksrelevant tenkning vil 

sannsynligheten for informasjonsprosessering være høy, og dess flere tanker som danner seg 

omkring argumentene i budskapet, desto større grad av prosessering (Palm 1994:85 og Petty 

& Cacioppo 1986:7). Noen argumenter vil lede til støttende og favoriserende tanker, mens 

andre vil lede til motargumenter (Petty & Cacioppo 1981:256). Konsekvensen av den sentrale 

prosesseringen er at personen enten danner en ny holdning, står fast ved sin holdning eller 

foretar en holdningsendring i forhold til det budskapet anbefaler (Petty & Cacioppo 1986:7). 

Graden og retningen av en eventuell holdningsendring vil imidlertid avhenge av innholdet, 

styrken, kvaliteten og bevisene i det overtalende budskapet (O`Keefe 2002:138).  

Imidlertid er det ikke alltid slik at både motivasjon og mulighet er til stede, men kanskje bare 

en av disse. I slike situasjoner vil det være avgjørende om individet er motivert til å tenke på 

selve saken. Personens tanker vil i så fall bli guidet av den allerede eksisterende holdningen til 

saken, i stedet for argumentene i budskapet (Petty & Cacioppo 1981:266). Dersom 

holdningen er positiv, vil videre tankevirksomhet omkring saken føre til en generering av 

favoriserende tanker og en forsterket positiv holdning. Dersom holdningen er negativ, vil en 

frembringing av ufavoriserende tanker føre til en forsterket negativ holdning (Petty & 

Cacioppo 1981:233). Selv om det i slike tilfeller er snakk om en saksprosessering, og ikke en 

budskapsprosessering, vil en eventuell holdningsendring være like vedvarende som ved 

argumentprosessering.  
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3.7.3 Forhold som bestemmer perifer prosessering  

 

I de tilfellene der folk er umotiverte og/eller ikke har mulighet til å granske innholdet i 

budskapet, vil de som forsøker å påvirke ofte heller satse på perifer påvirkning. Den viktigste 

perifere variabelen er i følge Petty & Cacioppo egenskaper ved senderen, som dreier seg om 

hvilket bilde budskapsmottakeren har av troverdigheten og attraktiviteten til kilden (Petty & 

Cacioppo 1981:255)19. 

En kildes troverdighet baserer seg på variablene tillit og ekspertise, og kan defineres på denne 

måten:  

Den förväntningen att et budskap som man erhållit är sant och troverdigt och att den som kommuniserar 

visar kompetens och ärlighet gjennom att ge korrekt, objektiv och fullstendig informasjon (Renn & 

Levine 1991 i Warg  2000:56). 

 

Som vi ser er tillit eller brudd på dette en av de viktigste faktorene for om man stoler på en 

kilde som uttaler seg. Ekspertisen springer på sin side ut fra hvorvidt kilden har autoritet, later 

til å vite fakta og ha kunnskap om den aktuelle saken (Löfstedt 2000:40-43). I denne 

forbindelse er det viktig at ekspertkilden fører et språk som er forståelig for allmennheten, og 

som er fritt for komplisert fagterminologi. Dersom innholdet ikke oppfattes, kan dette føre til 

at tilliten til avsenderen svekkes, noe som igjen kan føre til at man heller ikke stoler på 

bedømmelsen av den aktuelle risikoen (Nohrstedt 2000:191).  

Når det gjelder attraktivitet, avhenger dette av kildens kvaliteter, slik som vennlighet, 

skjønnhet, identifikasjon og likhet (McGuire i Rice & Atkin 2001:24). Dersom kilden 

eksempelvis er lik tilhøreren ut fra demografiske kriterier, oppfatninger, væremåte og atferd 

vil dette gjøre påvirkningen sterkere enn dersom dette skillet er stort (Mc Guire i Rice & 

Atkin 2001:25). I denne sammenheng er det verdt å nevne at unge mennesker ofte har en 

                                                
19 Holdningsendring den perifere vei kan eksempelvis også avhenge av de belønninger eller straffer som 

budskapet er assosiert med, antall argumenter i budskapet, ønsket om å gjøre et godt inntrykk på andre gjennom 

å demonstrere rett holdning (self-impression managment), klassisk betingning og mottakerens sinnstilstand og 

følelser (Petty & Cacioppo 1982:256).  
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aversjon mot myndigheter, og gjerne oppfatter disse som formanende og belærende. Det er 

også slik at påvirkning lettere finner sted når kilden ikke blir tillagt påvirkningshensikter 

(Waldahl 2001:42). Det at KF har stått bak nærmest alle kampanjer omhandlende soling, 

solkrembruk og beskyttelse kan dermed ha hatt en motsatt virkning enn den intenderte (Palm 

1994:62). Respondentenes oppfatning av KF og andre kilder skal jeg se nærmere på i 

analysen.  

 

Som vi her har sett, kan et individ komme til å akseptere et påvirkende budskap fordi det blir 

overlevert av en svært troverdig kilde eller en kilde med høy attraktivitet, selv om ikke saken 

er personlig relevant eller signifikant for budskapsmottakeren (Petty & Cacioppo 1981:63). 

En holdningsendring som umiddelbart inntreffer som konsekvens av påvirkning av 

kildevariabler er imidlertid som nevnt mer kortvarig enn en holdningsendring som 

konsekvens av sentral prosessering (Stiff 1994:101). Likevel kan en kortvarig 

holdningsendring i sin tur komme til å lede til sentral prosessering og en vedvarende 

holdningsendring. Dette kan eksempelvis skje som en videreutvikling av at man liker en kilde, 

og dermed blir motivert til å prosessere mer informasjon om denne. Eller dersom en høysoler 

opplever kognitiv dissonans i forbindelse med at hun soler seg mye, kan dette igjen føre til at 

hun blir motivert til å prosessere informasjon om fareaspektene ved denne atferden. Dermed 

kan det som begynner med en midlertidig holdningsendring ende med en vedvarende 

forandring (Petty & Cacioppo 1981:267).    

 

3.7.4 Rasjonelle og emosjonelle appeller 

 

Påvirkning den sentrale vei bygger som vi har sett på rasjonalitet, og er basert på 

forestillingen om at folk har en implisitt forståelse av logikk og fakta (Stiff 1994:108). 

Rasjonelle appeller inneholder som oftest en påstand, beviser som inneholder støtte for 

påstanden, og en forsikring som inneholder en logisk sammenheng mellom bevisene og 

påstanden (ibid). Eksempelvis kan et budskap som retter seg mot storsolere inneha en påstand 

om at solingsmengden bør reduseres (påstand) fordi dette kan lede til hudkreft i ung alder 

(bevis). Man bør derfor redusere solingen dersom man vil unngå utvikling av hudkreft 

(forsikring).   
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Rasjonelle appeller kan deles inn i ensidige og tosidige budskap. Ensidige budskap fokuserer 

på argumenter som kun støtter ens hensikt om å forsøke å redusere solingsatferd, mens 

tosidige budskap også fokuserer på motstridende budskap, som for eksempel at noen forskere 

mener at soling kan forebygge og helbrede visse typer kreft (Stiff 1994:117). Om en avsender 

velger å benytte seg av tosidige budskap, bør budskapet, foruten å nevne motstridende 

synspunkter, også forsøke å bestride disse. De som allerede er enige med budskapet blir mer 

overtalt av ensidige budskap, noe som blant annet gjelder jenter som har planer om å slutte å 

sole seg på grunn av fareaspektene ved soling. De som er uenige med budskapet, for eksempel 

storsolere uten intensjoner om å slutte, vil imidlertid bli mer påvirket av tosidige 

budskap(Allen 1991 i Stiff 1994:119). 

 

Når budskapsmottakerne er umotiverte og ikke har mulighet til å prosessere rasjonelle 

budskap benytter sendere seg som vi har sett gjerne av emosjonelle påvirkende budskap. I 

disse tilfellene vil emosjonelle budskap fungere som en perifer variabel. Imidlertid kan 

følelser også tjene som et overtalende argument når prosesseringen er høy. Dette er da spesielt 

aktuelt når følelsen er oppfattet som å være personlig direkte relevant for saken eller objektet 

som taes i betraktning (Petty & Cacioppo 1986:214). For eksempel kan oppstått frykt hos en 

storsoler medvirke til at personen vurderer faren ved å ikke følge anbefalninger om å redusere 

solingsmengde (Rogers 1983 i Petty & Cacioppo 1986:214). Frykt er en emosjonell, 

ubehagelig tilstand (”drive”) som gjør at man blir motivert til å redusere eller eliminere denne. 

Fryktbudskap kan defineres som 20:  

 

a persuasive message that arouses fear by depicting a personally relevant and significant threat, 

followed by a description of feasible recommendations for deterring the threat (Witte 1992 i Stiff  

1994:121).  

 

Av definisjonen ser vi at et effektivt fryktbudskap må inneholde en relevant og betydningsfull 

trussel. Avsendere av budskap må eksplisitt indikere de negative effektene av å ikke føye seg 

etter budskapets anbefalninger (Hale, Mongeau og Lemieux 1993 i Stiff 1994:71). For 

eksempel må et budskap om soling inneholde et budskap som sier at mye soling for eksempel 

kan lede til hudkreft og varige hudskader som eksempelvis rynker. I tillegg bør budskapet 

inneholde en anbefaling om hvordan man kan redusere eller eliminere trusselen, samt 

elementer av mestring av anbefalingen; personlig mestring og responsmestring (Stiff 1994:72-
                                                
20 Det er mange typer emosjonelle appeller som eksempelvis humor og sympati, men frykt har fått mest 
oppmerksomhet, og det er dette jeg i denne oppgaven vil konsentrere meg om (Stiff 1994:120). 
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73). Den personlige mestringen handler om at budskapsmottakeren må føle at han/hun har 

mulighet til å følge anbefalningene som går frem av budskapet (Hale et.al i Stiff 1994:72) 

(jamfør oppfattet atferdskontroll, kapittel 3.6). Derfor bør budskapsanbefalningene gjøres 

enklest mulig, ved å vise til hvor enkelt det eksempelvis er å bruke solkrem som beskyttelse 

mot solen ute. Responsmestringen handler på sin side om den muligheten anbefalningen 

(solkrem) har til å redusere eller eliminere trusselen (Stiff 1994:73). Med andre ord bør 

solkrem bli oppfattet som å være et effektivt verktøy for å minske faren for å utvikle hudkreft.      

 

Det har vært og er en del uenighet blant kommunikasjonsforskere når det gjelder effekten av 

fryktbudskap generelt, hvilken styrke på fryktbudskap som trolig er mest effektivt, og 

hvorvidt fryktbudskap har virkning på unge målgrupper (Backer et.al 1992). Når det gjelder 

styrke på fryktbudskap skulle man generelt tro at sterke fryktappeller fører med seg større 

frykt, og at budskap med sterke fryktappeller inneholder mer påvirkning enn svake 

fryktbudskap. Imidlertid er det i denne forbindelse funnet en kurvlineær effekt mellom nivået 

av frykt som et gitt budskap vekker og budskapsaksepten (Janis 1967, McGuire 1968 i Stiff 

1994:123). Budskap som vekker liten frykt er ineffektive fordi folk blir relativt uaffektert av 

milde advarsler. Budskap med høy frykt vekker på sin side en defensiv mottakelse der folk 

unngår eller nekter for trusselen i budskapet. Moderate nivåer av frykt er det nivået som 

produserer den nødvendige graden av ubehag som skal til for at folk skal akseptere budskapet, 

og det er altså dette nivået som er mest effektivt (Dillard & Hale 1995:67).  

 

Når det gjelder fryktbudskap rettet mot unge målgrupper, viste blant annet en undersøkelse 

utført av Boster og Mongeau at fryktbudskap hadde mye større effekt på eldre målgrupper enn 

på unge (Bonger & Mongeau 1984 i Stiff 1994:128). Det kan være vanskelig å påvirke unge 

mennesker fordi de ofte innehar en følelse av udødelighet og usårbarhet, og også ofte reagerer 

defensivt, benektende og forsvarende på truende budskap (Stiff 1994:130). Noen ganger blir 

atferden til og med forsterket som konsekvens av fryktbudskap (Backer 1992:54). Unge 

oppfatter generelt heller ikke godene ved langsiktige fordeler, og ser på de kortsiktige 

fordelene ved atferden som viktigere enn de langsiktige bakdelene (Flora 1992:86). For 

eksempel er det gjerne mye viktigere å ha en brun og fin kropp og et ”fresht” ansikt og få 

sosial aksept nå enn å muligens utvikle hudkreft om noen år (Kelly 1992:119). Persepsjoner 

av hvorvidt de negative konsekvensene er kortsiktige eller langsiktige kan i tillegg virke inn 

på vurderingen av risikoen, da konsekvenser som ligger langt frem i tid ikke er så 

urovekkende som de som ligger nært i tid (Breck 2001:47). Frykttilnærminger kan med andre 
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ord være effektive for unge høyrisikogrupper dersom appellen gir en måte å løse og redusere 

frykten på, som bør inneholde noe positivt (Flay 1992:83). I analysen vil jeg blant annet se på 

hvilket syn mine respondenter har på fryktbudskap i forhold til rasjonelle appeller, og hva 

slags budskap som antagelig kan ha virking på dem objektivt sett.  

 

3.7.5 Kritikk av ELM 

 

James E. Stiff har kritisert Petty & Cacioppo for å ikke ta opp muligheten for en prosessering 

av sentrale og perifere faktorer samtidig. Dette fordi han mener at ELM vanskelig kan 

forklare parallell prosessering da det i følge diagrammet til Petty & Cacioppo (figur 3) later 

til å være slik at individet enten går en perifer eller en sentral rute (Stiff 1994:186). Selv om 

ikke Petty & Cacioppo direkte postulerer at parallell prosessering kan finne sted, anerkjenner 

de imidlertid at dersom den personlige relevansen er moderat eller uklar, kan individet velge å 

ta karakteristika ved budskapskilden i betraktning for å bestemme seg for om budskapet er 

verdt å en videre gransking eller ei (Petty & Cacioppo 1986:206). Imidlertid blir det altså ikke 

sagt eksplisitt at både sentrale og perifere faktorer kan bli prosessert samtidig.   

 

Resultatet av Stiffs arbeid ble til The Elastic Capacity Model (ECM) som altså fokuserer på at 

det, når det foreligger et moderat eller uklart nivå av personlig relevans, kan foregå en 

parallell prosessering der individet evaluerer både faktorer ved argumentet (sentral rute) og 

faktorer ved kilden (perifer rute) likt. Stiff fremsetter også at når et individ oppfatter at en sak 

har høy utkomme- relevant involvering er sentral prosessering mest sannsynlig, og motsatt, 

når et individ oppfatter at en sak har lav utkomme- relevant involvering er perifer prosessering 

det mest trolige (Stiff 1994:186).  

 

I tillegg til denne kritikken har også den teoretiske validiteten og den empiriske nytteverdien 

ved teorien blitt satt spørsmålstegn ved. For eksempel er undersøkelsene som ligger til grunn 

for teorien gjort på små utvalg. Mange forskere mener også at den er lite presis når den 

forklarer de kognitive prosesser som utgjør effektiviteten av påvirkende kommunikasjon 

(blant annet Stiff & Boster 1987 i Stiff 1994:191). Selv om det altså gjenstår noen spørsmål 

om visse aspekter ved ELM gir den likevel indikasjoner på at det eksisterer to typer av 

budskapsprosessering og et viktig innsyn i forholdet mellom mottakers motivasjon, 

budskapsgransking og kognitive responser.  
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3. 8 Oppsummering  

 

Jeg har i dette kapittelet skissert ulike teoretiske perspektiver som vil ligge til grunn for en 

videre behandling av mine problemstillinger om høysoleres oppfattelse av 

risikokommunikasjon om soling. Teoriene handler om hvordan påvirkende kommunikasjon 

kan påvirke holdninger og atferd, hvordan holdningsendringsprosesser foregår og hvordan 

holdninger og atferd er relatert til hverandre. På mange måter utfyller teorien om kognitiv 

dissonans, TPB og ELM hverandre, og vi kan se at elementer fra de ulike teoriene 

sammenfaller. Dette er noe vi kommer jeg kommer tilbake til i analysekapitlene 5 og 6, der de 

teoretiske perspektivene vil bli satt ut i praksis. Før jeg begir meg inn på analysen vil jeg 

imidlertid gi en beskrivelse av de metodiske tilnærmingsmetoder jeg har brukt.    
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4. Metode 
 
 
 
For å kunne tilnærme meg oppgavens tema, analyseobjekt og problemstilling på en best mulig 

måte, valgte jeg kvalitativ metode som basis for dette prosjektet. Jeg så det som vesentlig å gå 

i dybden for å innhente subjektive opplevelser, fortolkninger og vurderinger fra mine 

analyseobjekter, noe som nettopp favoriserer en kvalitativ tilnærming. Kvalitativ metode har 

som siktemål å få en dypere innsikt og forståelse av fenomener og si noe om hva som er 

typisk (mykdata), uten å tallfeste data fra en stor populasjon slik som i kvantitative metoder 

(Halvorsen 1993:83).  

 

Det finnes flere kvalitative tilnærmingsmetoder, observasjon, dybdeintervju og fokusgrupper. 

Jeg valgte å gjennomføre fokusgrupper, som er en kvalitativ forskningsteknikk der data 

samles inn gjennom gruppeinteraksjon omkring ett gitt emne som forskeren har bestemt 

(Morgan i Wibeck 2000:23). Grunnen til at jeg valgte å utføre fokusgrupper fremfor 

dybdeintervjuer, var for det første fordi min problemstilling fokuserer på en ulikhet i måten å 

tenke og leve på mellom to ulike grupperinger (Morgan i Wibeck 2000:41). Metoden gir 

nemlig innsikt i spesielle gruppers syn på en sak, og deres persepsjoner av forskjellige 

budskap (Atkin & Freimuth i Rice & Atkin 2001:139). Gjennom å sammenligne to ulike 

fokusgrupper, kunne jeg få et innblikk i hvordan gruppe A, som har sluttet å sole seg mye, 

tenker i forhold til gruppe B som fortsatt soler seg mye. Fokusgrupper er også en god metode 

til å studere sensitive emner. Til en viss grad kan man si at mitt emne er sensitivt da det 

omhandler helseforhold (Wibeck 2000:21). Fokusgrupper er i tillegg nyttig å anvende dersom 

man ønsker å undersøke hvordan mennesker handler og hvilket motiv de har for denne 

atferden(ibid), noe som er sentralt for dette prosjektet.  

 

Ved å benytte meg av denne forskningsmetoden, kunne jeg fremskaffe en gruppedynamikk og 

spontan interaksjon mellom deltakerne som ikke ville ha vært til stede i en individuell 

kontekst. Det er her den sosiale interaksjonen som er kilden til data, og de ulike deltakernes 

sammenligninger av hverandres erfaringer og forståelser vil få frem kunnskap og ideer om 

kompleksiteten i betydningsdanning og sosiale praksiser (Morgan 1997 i Halkier 2003:17). 

Forskningsmetoden er imidlertid mest relevant fordi jeg ønsket å studere innhold; slik som 

opplevelser, tanker, oppfatninger og holdninger (Wibeck 2000:20).  Bakdelen med å benytte 

meg av denne forskningsmetoden, er blant annet at jeg i mindre grad fikk spurt om hver 
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enkelts individuelle erfaring og forståelse omkring emnet. Den sosiale kontrollen i en 

fokusgruppe kan også forhindre at dette kommer frem (Halkier 2002:16). Imidlertid er det 

ikke alltid slik at det kommer frem erfaringer og perspektiver i individuelle intervjuer, men at 

respondenten snarere tvert imot, på grunn av mangel på den sosiale støtten som kan finnes i 

en fokusgruppe, ikke tør å si det denne egentlig mener.     

 

Jeg sammenlignet to ulike fokusgrupper der jeg så det som essensielt å ha en viss likhet innad 

i gruppene, men en ulikhet gruppene imellom (Morgan i Wibeck 2000:41). Dette fordi 

respondenter med like erfaringer og interesseområder gjerne er mer villige til å dele ulike 

saker og personlig informasjon med hverandre, enn respondenter med mer ulik bakgrunn 

(Jarrett 1993 i Wibeck 2000:51). Imidlertid var ikke fokusgruppene for homogene, slik at jeg 

unngikk utilstrekkelig sosial interaksjon (Halkier 2002:31).  

 

 

4. 1 Utvelgelse av respondenter  

 

Fokusgrupper inneholder fire steg: planlegging, rekruttering, diskusjonsledning og analyse 

(Morgan i Wibeck 2000:44). Hvordan dataene fra fokusgruppene blir generert, baserer seg på 

om deltakerne kjenner seg i stand til å dele tanker og erfaringer med resten av gruppen 

(Wibeck 2000:27). Det er flere faktorer som kan påvirke dette, - individuelle og 

interpersonelle faktorer samt miljøfaktorer (ibid). Med bakgrunn i dette, var det derfor 

nødvendig å fremskaffe en passende blanding av respondenter til fokusgruppene.  

 

Jeg valgte å konsentrere prosjektet omkring solingsatferd som viktigste variabel, da det er 

atferd og holdninger som blir forsøkt endret gjennom risikokommunikasjon om soling. 

Solingsatferd er altså den viktigste egenskap i forhold til utvelgelse, da jeg ønsket å 

sammenligne tidligere storsolere med nåværende storsolere, for å kunne avdekke 

bakenforliggende, viktige årsaker til holdnings, - og atferdsendring når det gjelder skadelige 

solingsvaner. I tillegg var jeg opptatt av å oppnå en ytterligere grad av homogenitet innad i 

gruppene gjennom å få relevante demografiske variabler oppfylt. Dette fordi en slik 

demografisk inndeling bygger på tanken om at mennesker som er like når det gjelder 

demografi, også er like når det gjelder blant annet kunnskap, holdninger, verdier og 

intensjoner (Palm 1994:44). I begge gruppene var variablene kjønn (jente), alder (20-24 år), 
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utdannelse (tre – fire års høyere utdannelse), storbykultur (Oslo) og livsstil (trener 

regelmessig) representert, og det ble dermed holdningskomponenten som utgjorde den 

heterogene faktor gruppene imellom.  

 

Respondentene til den første fokusgruppen ble rekruttert i forhold til egenskapene ”tidligere 

storsolere” i form av at de fra 15 – 18 års alder har brukt solarium gjennomsnittlig to ganger 

per uke, men at de nå fullstendig har sluttet med dette. Videre var premissene for utvelgelse at 

respondentene skulle befinne seg i aldersgruppen 20-24 år. Dette fordi Ungforsks og MMIs 

undersøkelser viser at det er jenter mellom 15 og 24 år som har de mest skadelige 

solingsvanene. Dette valget kom også av at jeg var opptatt av at respondentene skulle 

overskride myndighetsalder, slik at jeg unngikk å måtte skaffe tillatelse fra berørte foresatte. I 

tillegg valgte jeg også dette med bakgrunn i ønsket om homogenitet og kjemi innad i gruppen, 

da det er et stort spring mellom en 15-åring og en 24-åring blant annet når det gjelder 

bevissthet, refleksjon, erfaring og forståelse.  

 
Når det gjelder øvrige kriterier for utvelgelse skulle respondentene være bosatt i Oslo for å 

tilfredsstille variabelen om ”storbykultur” samt ha minst tre-fire års høyere utdannelse for å 

tilfredsstille krav om høyere utdannelse (jamfør kapittel 1.1). I tillegg var en sunn livsstil 

essensiell, gjennom at respondentene skulle trene regelmessig (minst tre ganger i uken).  

 

 

4. 2 Rekruttering av gruppe A 

 
For å rekruttere jenter til den første gruppen, som skulle tilfredsstille kravet til tidligere 

storsolere, benyttet jeg meg av den såkalte snøballmetoden (Morgan & Scanell 1999:89) der 

jeg rekruttere den første respondenten gjennom ytre deler av mitt eget sosiale nettverk. Denne 

respondenten ga meg navnene på en annen potensiell kandidat. Etter hvert som disse 

respondentene ble rekruttert, gav de meg også navnene på flere aktuelle respondenter. For å 

kvalitetssikre denne prosessen forklarte jeg de rekrutterte personene hvilke kriterier jeg hadde 

for deltagelse. Om jeg ikke hadde gjort dette kunne jeg risikert at disse hadde begynt å velge 

ut etter egne evner, og jeg kunne dermed ha mistet kontrollen med utvelgelsen (Bloor et.al i 

Halkier 2002:37). Denne prosessen var noe tidkrevende, men jeg endte til slutt opp med en 

ensartet gruppe der respondentene til en viss grad kjente hverandre fra før.  
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4. 3 Rekruttering av gruppe B 

 

Fokusgruppe B baserte seg på kravet om å være nåværende storsolere. Rekrutteringen til 

denne gruppen foregikk gjennom oppsøkende virksomhet på Universitetsidrettens 

treningsstudioer, SATS og på solkjeden Sun Point21. Gjennom å dele ut spørreskjemaer med 

relevante screeningspørsmål, valgte jeg ut personer som oppfylte kriteriene for deltagelse, for 

så å ta videre kontakt med dem (jamfør vedlegg 3). En utfordring i denne forbindelse var å få 

tak i kandidater som tilfredstilte samtlige krav, og som var villige til å delta. De potensielle 

kandidatene var gjerne enten for unge eller for gamle, de var av feil kjønn, eller de solte seg 

for lite. Flere av de som befant seg i riktig målgruppe, ønsket dessuten ikke å være med. Det 

var i det hele tatt en større utfordring og mer tidkrevende å rekruttere deltakere til denne 

gruppen enn til gruppe A, noe som blant annet kan komme av at potensielle respondenter 

utøver en risikoatferd som kan føre til at de havner i en forsvarsposisjon. Imidlertid endte jeg, 

etter iherdig innsats, til slutt opp med en homogen gruppe med storsolere som var fullstendig 

fremmede for hverandre.  

 

 

4. 4 Gjennomføring av fokusgruppene 

 

Da jeg rekrutterte respondentene overbooket jeg med en person i hver gruppe, slik at jeg 

kunne ha noe å gå på i tilfelle noen ikke møtte opp (Wibeck 2000:54). Dette viste seg å lønne 

seg da en person fra hver gruppe trakk seg samme dag som gjennomføringen skulle finne 

sted, grunnet henholdsvis jobb og sykdom. Dette skjedde til tross for at jeg var nøye med 

oppfølging, gjennom utsending av stimulusmaterial og informasjonsskriv (jamfør vedlegg 4,5, 

6,7 og 8), samt mailkorrespondanse med samtlige respondenter. Jeg hadde også presisert 

viktigheten av å melde avbud i god tid dersom de ikke kunne stille. Imidlertid var jeg klar 

over at frafall kunne inntreffe, og seks respondenter i hver gruppe fungerte likevel meget 

godt. Det at fokusgruppene ikke var for store var viktig for at deltakerne skulle få en følelse 

av innflytelse og samhørighet. Det kan i store grupper være vanskelig å få alle til å komme til 

orde og høytropende personer kan lettere komme til makten med det resultat at flyten av ideer 

kan hindres (Halkier 2002:39).  

                                                
21 For å bevare anonymiteten til respondentene, velger jeg å ikke avsløre hvilke av avdelingene til 
universitetsidretten, SATS og Sun Point jeg oppsøkte.   
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Jeg gjennomførte fokusgruppene, som tok mellom 90 og 120 minutter, på et møterom på 

Institutt for Medier og Kommunikasjon. Gruppene ble tatt opp på video, slik jeg ikke skulle 

gå glipp av sentrale poenger og sitater, samt toneleie og ikke-verbale signaler. Deltagerne 

drev samtalen frem i fellesskap, som i en meningsutveksling. Jeg fungerte som en nøytral 

moderator under diskusjonen, men var imidlertid interessert i å ha kontroll over hvilke emner 

som ble diskutert. Derfor styrte jeg samtalen ut fra en strukturert intervjuguide med spesifikke 

spørsmål som var relevante for problemstillingen (jamfør vedlegg 9 og 10). Dette fordi det var 

mer interessant å fokusere på innholdet i diskusjonen enn på hvordan interaksjonen i seg selv 

utfoldet seg. I tillegg utførte jeg en øvelse der respondentene diskuterte medieklipp/kampanjer 

som de hadde fått tilsendt per post på forhånd (jamfør vedlegg 4,5,6 og 7). Jeg kunne på den 

måten oppnå konkrete diskusjoner og fortolkninger i forhold til disse bestemte budskapene 

(Halkier 2002:48). Når det gjelder selve intervjuguiden, ble denne utarbeidet med 

utgangspunkt i samme skjelett, men tilpasset de to ulike gruppene.  

Risikoen ved en strukturert form for fokusgruppe er at man kan gå glipp av interessante 

aspekter som respondentene ellers kunne ha kommet inn på ved en ustrukturert form, der 

moderatoren kun kontrollerer gruppedynamikken og ikke spørsmålene (Wibeck 2000:45). 

Imidlertid lot jeg deltakerne diskutere fritt og spinne rundt de aktuelle spørsmålene, så lenge 

samtalen ikke ble irrelevant i forhold til temaet.  

 

4. 5 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet siktes det til hvor pålitelige målingene som er gjort er, hvordan disse er gjort 

og hvor nøyaktig man behandler dataene (Holme & Solvang 1996:152). Høy reliabilitet betyr 

at uavhengige målinger av det samme fenomenet skal gi tilnærmet like resultater (Halvorsen 

1993:44). Utfordringen i så måte er å kvalitetssikre dataene, og sørge for at feilkildene blir så 

små som mulig. Imidlertid eksisterer det i enhver forskningsprosess forhold der feilkilder kan 

snike seg inn (Holme & Solvang 1996:153). Jeg har i det foregående allerede beskrevet 

fremgangsmetoden, som vil være med på å påvirke reliabiliteten, men det er flere aspekter 

angående dette som jeg her vil se på.  
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4.5.1 Kameraeffekt 

 

For det første dreier dette seg om at fokusgruppene ble tatt opp på video, noe som i 

utgangspunktet er med på å styrke prosjektets reliabilitet (Østbye et.al 1997:132). Imidlertid 

kan vissheten om at en fokusgruppe blir tatt opp på video hemme respondentenes frie 

interaksjon (Wibeck 2000:80). Likevel tror jeg feilkilder som konsekvens av filming er 

minimal, fordi flere av respondentene i etterkant av fokusgruppen sa at de helt hadde glemt 

opptaksutstyret. Dette stemmer godt overens med det faktum at det i flere ulike 

forskningsprosjekt har vist seg at respondenter ikke endrer sosial atferd selv om de blir filmet 

(ibid). I tillegg godkjente respondentene videoopptak i god tid før gjennomføringen, slik at de 

var forberedt på dette. 

 

4.5.2 Intervjueffekt 

 
En annen potensiell trussel for reliabiliteten er såkalt intervjueffekt (Halvorsen 1998:92) Dette 

innebærer at respondentene kan finne på å svare det de tror jeg som forsker vil høre, for ikke å 

virke uvitende eller for å gjøre et godt inntrykk. Dette kunne blant annet ha kommet til uttrykk 

da deltagerne skulle beskrive sine eksplisitte meninger om bestemte medieklipp/kampanjer. 

Her la jeg merke til at en av respondentene kom uforberedt til fokusgruppen, (respondenten 

hadde utvilsomt ikke lest stimulusmaterialet på forhånd) men likevel prøvde å dekke over 

dette. Dette kan ha ført til at deltageren sa ting som hun ikke ville ha sagt dersom hun hadde 

vært forberedt. I tillegg kan noen av deltakerne, uten at jeg var klar over det, for eksempel ha 

oppfattet noen av budskapene som vanskelige å forstå, men likevel tidd om dette. 

Respondentene kan også ha underdrevet eller overdrevet sine poenger fordi de vet at 

utsagnene skal brukes i en undersøkelse.   

 

Imidlertid tror jeg at jeg kan ha minsket graden av intervjueffekt gjennom å forholde meg 

nøytral, både verbalt og ikke–verbalt, samt gjennom å være rolig og uformell. Under 

intervjuene tolket jeg også fortløpende verbale og ikke-verbale svar, og stilte oppfølgende og 

kontrollerende spørsmål for å undersøke om min oppfatning var riktig. I tillegg var det 

allerede før gruppe A kom i gang med selve fokusgruppeintervjuet, en åpenbar trygg 

atmosfære blant deltakerne fordi disse til en viss grad var bekjente. En fornemmelse av 
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trygghet og uformellhet ble bemerkelsesverdig raskt også skapt blant de fremmede i gruppe B 

etter hvert som samtalen kom i gang.  

 

4.5.3 Bearbeiding av data 

 

For å få til en systematisk analyse, skrev jeg ut fokusgruppedataene. Linell opererer med tre 

ulike transkripsjonsnivåer der det første nivået innebærer en svært grov og detaljert 

transkripsjon der alt fra betonede ord, til talestyrke og talehastighet blir skrevet ned. Nivå to er 

også omstendelig med tegn for blant annet pauser, gjentakelser og avbrytelser, men er dog 

noe mindre omfattende enn den første. Det siste nivået baserer seg kun på skrift, og på selve 

innholdet i konversasjonen (Linell i Wibeck 2000:83)  

Bearbeidelsen av mine data lå et sted mellom nivå to og tre, da det var innholdet som var det 

mest essensielle. En analyse der det er interaksjonen i fokusgruppene som står i fokus, det vil 

si der man er mest interessert i hvordan deltakerne samtaler med hverandre, stiller helt andre 

krav til transkribering enn en analyse som i dette tilfellet, der det er innholdet i det som sies 

som er det viktigste. Jeg tok likevel til en viss grad hensyn til den sosiale interaksjonen i og 

med at jeg også skrev ut relevante sosiale forhold som pauser, latter, eksplisitt kroppsspråk, 

avbrytelser og snakk i munnen på hverandre. I tillegg valgte jeg å transkribere alt materialet 

selv, i stedet for å sette bort denne jobben til en assistent. Dette fordi det kan være vanskelig 

for folk som ikke selv har vært til stede å transkribere data da det blant annet kan være 

vanskelig å skille stemmer fra hverandre og legge merke til kroppsspråk og andre sosiale 

aspekter (Halkier 2003:77). Dessuten er det ofte under transkripsjonen at man får de første 

tankene om hvordan analysen bør utformes (Wibeck 2000:84).  

Jeg valgte videre å utarbeide en datamatrise (Repstad 1998:109) for lettere å kunne lete etter 

mønstre og sammenhenger samt å kunne sammenligne de to gruppene. Jeg laget her kolonner 

for temaer vertikalt, slik at jeg kunne sammenligne de to gruppene ut fra temaer. Sentralt stod 

det å finne sammenfallende og uensartete mønstre mellom de to gruppene.  

Ut fra momentene angående pålitelighet jeg her har satt fingeren på, mener jeg at dette 

prosjektet innehar en høy grad av reliabilitet.   
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4. 6 Validitet 

 
Validiteten (gyldigheten eller troverdigheten) er avhengig av hva som blir målt, og om dette 

er egenskaper man ønsker at problemstillingen skal avklare (Morgan 1993 i Wibeck 

2000:120). For at validiteten skal være høy, må både reliabiliteten og den definisjonsmessige 

validiteten være høy (Halvorsen 1993:44). Den definisjonsmessige validiteten handler om 

hvorvidt den teoretiske definisjonen av den latente egenskapen sammenfaller med den 

operasjonelle definisjonen (Hellevik 1991 i Halvorsen 1993:44).  Jeg har allerede pekt på at 

jeg mener reliabiliteten i dette prosjektet er høy. Men det er ikke nok at jeg har pålitelige data, 

de må også være relevante for min problemstilling (Holme & Solvang 1996:156). Jeg mener å 

ha benyttet meg av teorier som er relevante for problemstillingen, og å ha operasjonalisert og 

belyst teoriene gjennom utarbeidelsen av en strukturert intervjuguide, gjennomføring av to 

fokusgrupper samt analyse av deltakernes fortolkninger av de ulike spørsmålene. Imidlertid er 

det flere sider angående validiteten som jeg her vil kaste lys over.    

 

4.6.1 Gruppedynamikk 

 

En fare som kan true validiteten i fokusgruppestudier, er dersom deltagerne ikke sier det de 

mener på grunn av press fra andre i gruppen, eller dersom de sier ting de tror er sosialt 

akseptert, men som de egentlig ikke mener (Krueger 1998 i Wibeck 2000:121), noe jeg også 

pekte på i kapittelet om reliabilitet. I forbindelse med dette kan det at respondentene i de to 

gruppene var henholdsvis bekjente og fremmede også ha ført med seg en forskningseffekt. 

Bakdelene med at respondenter er bekjente, kan blant annet være begrensing av 

konfidensialiteten fordi det som kommer frem i gruppen kan få senere konsekvenser. 

Deltakerne kan også lettere komme til å si seg enige med hverandre (Morgan & Scanell 

1999:67). Jeg kan imidlertid ikke se at disse feilkildene var særlig fremtredende i gruppe A. 

Det virket heller som om det var trygt og ufarlig for deltakerne å ta del i fokusgruppen, noe 

som også førte til at konversasjonen fløt godt. Deltakerne i denne gruppen var heller ikke 

redde for verken å gå i dybden eller å uttrykke ulike synspunkter omkring spørsmålene. 

Imidlertid oppstod det noe utenomsnakk og usakligheter, men dette var i liten skala.  
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Når det gjelder gruppe B bestod denne av fremmede, noe som gjorde at jeg her var nøyere 

med at deltakerne skulle bli litt kjent før jeg begynte på selve intervjuguiden. Det at 

deltakerne ikke kjente hverandre fra før gjorde at bakenforliggende sosiale relasjoner ikke 

påvirket samtalen. I tillegg behøvde ikke deltagerne å stå til ansvar for det som ble sagt i 

fokusgruppen senere, fordi de formodentlig aldri kommer til å treffes igjen.  

Et annet aspekt er at minoritetssyn kan bli undertrykt og at dominerende personer kan bli en 

feilkilde (Repstad 1998:82). Imidlertid var det at jeg opererte med såpass få deltagere en 

effektiv hindring mot dette. I tillegg var begge gruppene som sagt svært harmoniske og alle 

respondentene kom til orde. Selvsagt var det, som alltid i en slik sammenheng, en eller to i 

hver gruppe som hadde mer å si enn de andre, men dette var ikke på noen måte 

manipulerende for resultatet.  

 

Alt i alt opplevde jeg en stor grad av åpenhet, velvilje og positivitet blant respondentene i 

begge gruppene, noe som tilsier at trusselen mot validiteten som følge av gruppedynamikken 

trolig er ubetydelig. 

 

4.6.2 Metodetriangulering 

 

Da det eksisterer ulike fortolkninger av samme fenomen kunne validiteten vært høynet 

dersom jeg hadde benyttet meg av metodetriangulering, som vil si å sammenligne dataene fra 

fokusgruppen med andre kvantitative og/eller kvalitative data, som henholdsvis surveys 

og/eller dybdeintervjuer og medieanalyser (Morgan i Wibeck 2000:122). Jeg kunne brukt 

fokusgruppene sammen med andre kvantitative eller kvalitative metoder som likestilte former 

for empirisk dataproduksjon, og jeg kunne ha benyttet meg av dem som en pilot for senere 

kvantitative undersøkelser eller brukt dem som en utdyping og nyansering av tidligere 

kvantitative og/eller kvalitative studier. Imidlertid setter rammene for en masteroppgave en 

begrensing vedrørende metode og omfang. Derimot kan denne undersøkelsen fungere som et 

kvalitativt bidrag til de undersøkelsene som allerede er utført av MMI og Ungforsk. 

Det å bestemme om et prosjekt er valid eller ikke, baserer seg mye på skjønn, og det å se hele 

prosjektet under ett. Validiteten i dette prosjektet er etter mitt syn tilstrekkelig høyt, men det 

kunne ut fra det jeg her har satt fingeren på vært enda høyere.   
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4. 7 Representativitet og utvelgelsesmetode 

 
Betryggende utvalgsmetoder er også med på å sikre en god validitet (Smith i Halvorsen 

1993:98), og det er i første rekke utvalgsmetoden som bestemmer hvor representativt et utvalg 

er, det vil si om det er typisk eller representativt for hele populasjonen (Halvorsen 1993:98). 

At utvalget er representativt vil si at resultatene for utvalget ville blitt tilnærmet det samme 

dersom man hadde undersøkt samtlige enheter som inngår i denne gruppen (Hellevik 

2002:114). Imidlertid er det viktig å huske på at kvantitative intervjuer stiller helt andre krav 

til representativitet, og kan generaliseres i langt større grad enn kvalitative. Formålet med 

fokusgruppeintervjuer er ikke, til forskjell fra kvantitative metoder, å kunne dra generelle 

slutninger som skal gjelde for hele populasjonen22, som i dette tilfellet er unge jenter med 

skadelige solingsvaner både i Oslo og i resten av landet. Resultatene fra fokusgruppene vil 

ikke være representative og generaliserbare på landsbasis, da utvalget er altfor lite til at jeg 

kan si noe om hele populasjonen. Jeg vil likevel kunne se tendenser i materialet som kan være 

både typiske og overførbare.  

Da jeg satte sammen de to gruppene, var jeg også opptatt av at fokusgruppedeltakerne skulle 

være typiske for målgruppen, noe jeg mener å ha klart å fange opp gjennom min 

utvelgelsesmetode. Imidlertid vil jeg ta et forbehold ved at jeg kan ha risikert at 

respondentene i større eller mindre grad er atypiske for målgruppen, fordi det som oftest ikke 

er ”hvem som helst” som frivillig setter av så mye tid til å snakke med fremmede (Atkin & 

Freimuth i Rice & Atkin 2001:131). Dessuten er denne målgruppen også vanskelig å nå, noe 

som trolig kan bidra til å øke graden av atypiske respondenter. 

 

4. 8 Etikk  

 
Når det gjelder de etiske aspektene av fokusgruppeintervjuene, var jeg nøye med å behandle 

respondentene og datamaterialet i tråd med forskningsetiske normer, og jeg håndterte 

materiellet konfidensielt. Dette innebar for det første at jeg ba om tillatelse på de respektive 

trenings, - og solstudioene til å kunne rekruttere respondenter. For det andre fikk 

respondentene et informasjonsskriv i god tid før gjennomføringen av fokusgruppene der jeg 

gjorde det klart for deltakerne at alle opplysninger var konfidensielle, og de var forsikret 
                                                
22 En populasjon er samtlige undersøkelsesenheter som en forsker vil si noe om (Halvorsen 1993:97).  
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anonymitet gjennom at jeg opprettet pseudonymer for deres virkelige navn. Det er imidlertid 

vanskelig å få en fokusgruppe til å bli fullstendig anonym da det er umulig å garantere at 

medlemmene i gruppene på et senere tidspunkt ikke sprer informasjon om det som har blitt 

sagt. Dette snakket jeg likevel litt om i begynnelsen av fokusgruppeintervjuene.  

 

I informasjonsskrivet gikk det også frem at jeg kom til å makulere videobånd og transkripsjon 

etter at oppgaven var ferdigskrevet. Respondentene samtykket i forkant av fokusgruppene i 

alle momenter beskrevet i skrivet. Prosjektet er også meldt til Personvernombud for 

forskning. 

 

 

4. 9 Oppsummering 

 

Jeg har i dette kapittelet sett på de metodiske sidene av dette prosjektet. Jeg valgte å 

gjennomføre to fokusgrupper som tilnærming til min problemstilling, da jeg var opptatt av å 

få en dypere innsikt i hva slags risikokommunikasjon som potensielt kan lede til holdnings-og 

atferdsendring hos unge jenter med skadelige solingsvaner. Gjennom å sammenligne 

innholdet i samtalene mellom representanter for to ulike grupperinger kunne jeg få et innblikk 

i deres syn på overdreven soling og fareaspektene vedrørende dette.  

 

Når det gjelder reliabiliteten har jeg forsøkt å unngå feilkilder som konsekvens av 

forskningssituasjonen, gjennom å informere om bruk av opptaksutstyr i god tid i forveien, 

samt aktivt forsøke å skape en god stemning i gruppene-men likevel forholde meg nøytral i 

intervjusituasjonen. Jeg bearbeidet også dataene selv på en relativt omfattende måte. Jeg kom 

derfor frem til at prosjektet, ut fra de beskrevne begrunnelser, innehar en høy grad av 

reliabilitet.  

 

Validiteten er en sum av reliabiliteten og hvorvidt jeg svarer på problemstillingen. Det er her 

viktig å påpeke at denne undersøkelsen ikke er ment som et fasitsvar på hva slags 

risikokommunikasjon som fungerer, men heller som en temperaturmåling som kan si noe om 

tendensene i segmentet. Undersøkelsen kan ikke generaliseres til å gjelde for hele 

populasjonen, og konklusjonene jeg kommer med må tolkes med forsiktighet. Jeg kunne også 

ha høynet validiteten ved å benytte meg av metodetriangulering, men dette lot seg ikke gjøre 



 46 

på grunn av de rammene en masteroppgave setter. I tillegg er det at jeg kun baserer meg på 

respondentenes ytringer en trussel mot validiteten, da jeg ikke har noen garanti for at det de 

sier er det de virkelig mener. Imidlertid tror jeg den gode gruppedynamikken i stor grad kan 

ha forhindret dette. Ut fra disse momentene kom jeg frem til at oppgaven innehar en rimelig 

høy validitet, men at den også kunne ha vært bedre. 
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5. Respondentenes refleksjoner omkring risikosoling og 
risikokommunikasjon  
 

 

 

Det kommende kapittelet utgjør sammen med kapittel 6 en analyse av mine data, som er 

bygget på de to fokusgruppene. Målet med analysen er å se mine funn i lys av de teoriene jeg 

fremstilte i teorikapittelet, med hovedproblemstillingen og underproblemstillingene som 

ramme. Jeg vil understreke at analysen kun vil avdekke tendenser i mitt datamateriale, og at 

funnene dermed ikke nødvendigvis er representative for alle jenter i samme segment.  

 

Jeg har valgt å gjøre en horisontal analyse av fokusgruppene, der jeg behandler de to 

gruppene felles under hvert enkelt hovedtema (Rausch i Wibeck 2000:96). Når det gjelder 

holdningene som kommer frem, vil jeg hovedsaklig fokusere på likheter og ulikheter mellom 

gruppene, men ulikheter på individnivå vil også bli trukket frem der dette er relevant.  

Analysen er kun basert på jentenes selvrapportering, da det hadde vært vanskelig å i tillegg 

observere om jentene virkelig mener og føler det de sier at de gjør. Jeg må derfor ha tiltro til 

at jentene har fortalt meg sine oppriktige tanker om saken. I tillegg vil jeg ta et lite forbehold 

ved at jentene i gruppe A i noen tilfeller referer til tidligere tanker og opplevelser da det 

generelt kan være vanskelig å huske nøyaktig hva man har tenkt og gjort på et tidligere 

tidspunkt. Når det gjelder uttalelsene til respondentene, har jeg valgt å direkte gjengi flere 

diskusjoner og individuelle sitater slik at jeg ikke kun beskriver og fortolker det som blir sagt. 

I de tilfellene der jeg referer til ”samtlige jenter/respondenter/intervjuobjekter”, har jeg både 

jentene i gruppe A og i gruppe B i tankene.  

 

Dette kapittelet har jeg valgt å bygge opp med The Theory of Planned Behaviour (TPB) som 

overordnet teori (jamfør kapittel 3.6). For det første vil jeg beskrive hvordan jentenes 

solingsatferd er nå, noe som utgjør atferdskomponenten i deres holdninger, sammen med 

handlingsintensjonen (jamfør kapittel 3.2). Videre vil jeg undersøke bakgrunnen for 

respondentenes kognitive holdningskomponent; hvilke kanaler, budskap og kilder som har 

ført frem til kunnskapselementet i den holdningen de har i dag og hva slags meninger de har 

om disse faktorene. Jeg vil så ta for meg holdningene i seg selv; hva jentene ser på som 

positive og negative sider ved soling (kognitiv komponent), hvordan de vurderer 

konsekvensene av disse positive og negative sidene, samt hva de liker og misliker ved sin 



 48 

solingsatferd (affektiv komponent) (ibid). Respondentenes vurderinger av selvbrunende 

alternativer til sol er også aktuelt å se på. Jeg vil videre ta for meg subjektive normer; hvem 

jentene ser på som de ”viktigste andre” i sine omgivelser, og hvor tilbøyelige de er til å føye 

seg etter disse personenes meninger i spørsmålet om soling. Jeg vil også se på jentenes 

oppfattede atferdskontroll og hvorvidt de føler at de har kontroll over sin egen solingsatferd. I 

sum vil de nevnte momentene utgjøre bakgrunnen for jentenes handlingsintensjon, som vil 

forklare litt av grunnlaget for hvorfor deres atferd er slik den er, samt at den også utgjør den 

beste indikator på fremtidig solingsatferd (jamfør kapittel 3.6.1).  

 

Analysen vil bli ispedd elementer fra både teorien om kognitiv dissonans og ELM der jeg 

finner dette relevant. Når det gjelder kognitiv dissonans, vil respondentenes uttalelser kunne 

gi en indikasjon på i hvilke situasjoner og i hvilken grad dette trolig forekommer, og hvilke 

elementer som inngår i de kognitive klyngene som i så tilfellet står mot hverandre. Jeg vil 

også kunne avdekke noen av strategiene som blir brukt for å redusere og/eller eliminere det 

ubehaget som oppstår i denne forbindelse (jamfør kapittel 3.5). ELM kan på sin side si noe 

om hvorvidt respondentene er motiverte og/eller har mulighet til å gå en sentral rute i ulike 

situasjoner og hvorvidt og hvordan sentral prosessering eventuelt oppstår (jamfør kapittel 

3.7). I den forbindelse vil oppfatningen respondentene har av ulike budskap være relevant. I 

tillegg vil kildene bak budskapene kunne utgjøre en perifer påvirkningsfaktor i de tilfellene 

hvor jentene ikke har motivasjon og/eller mulighet til å granske budskap om soling.  

 
 

5. 1 Respondentenes solingsatferd 

 

Når det gjelder respondentenes solingsvaner, er det slik at gruppe B på det nåværende 

tidspunkt bedriver risikofull soling, mens gruppe A tidligere gjorde det, men nå har endret 

solingsmønsteret sitt betraktelig. Respondentene i gruppe B soler seg gjennomsnittlig en halv 

time i solarium, to til tre ganger i uken, noe som utgjør omtrent like stor mengde sol som det 

gruppe A tidligere eksponerte seg selv for. Imidlertid er det et par av jentene i gruppe B som i 

perioder tar sol omtrent hver eneste dag: 

 
Vilde: Jeg er litt sånn jo brunere jo bedre jeg, hvis jeg ikke har tatt sol på noen dager kan jeg ta sol seks 
ganger i uken og bli knall brun (gruppe B).  
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Samtlige intervjuobjekter benytter seg hovedsakelig av solkjeder som Brun og Blid og 

Sunpoint, og solarier på treningssentere, som SATS og Studentidretten. Vedrørende utesoling 

om sommeren og i påsken er det ingen forskjeller med hensyn til nåværende solingsmengde 

mellom de to gruppene. Samtlige respondenter soler seg så ofte de har mulighet, og de reiser 

gjennomsnittlig til Syden to ganger i året. Det at jentene i gruppe A har sluttet med solarium 

har med andre ord ikke fått noen konsekvenser for hvorvidt de soler seg ute i den naturlige 

solen. De mener også at det er stor forskjell på disse to tingene:  

 
Anita: Jeg synes det er stor forskjell på å sole meg ute og i solarium. Å sole meg i solarium er helt 
uaktuelt for meg nå, men å sole meg ute gjør jeg hver gang jeg har mulighet (gruppe A).  

 
Imidlertid har jentene i denne gruppen nå gått over til selvbrunende, ufarlige alternativer for å 

bli brun, da hovedsaklig selvbruningskremer23 og Spray Tan i studio24. I tillegg har de blitt 

mer bevisste med hensyn til solbeskyttelse i den naturlige solen etter at de sluttet med 

solarium. De tenker mer på hva slags solfaktor de bruker, de soler seg i større grad med 

toppen på, og de bruker solbriller. Det hender likevel fortsatt at de velger lavere faktor enn de 

bør, og at de blir solbrente, men dette skjer i betraktelig mindre skala enn tidligere.  

 

I gruppe B er bruken av solbeskyttelse noe sammensatt. To av respondentene sier at de er 

nokså flinke til å bruke solfaktor, mens resten ikke er det:     

 

Vilde: Jeg er sånn som drar på påskefjellet og smører meg med vaseline i fjeset, men ikke si det til 
mamma. Jeg er såpass gammel, også smører jeg meg med vaseline i ansiktet, og i Syden så er det sånn 
faktor 7. Jeg er ikke noe flink til å smøre meg (gruppe B).  

 

I tillegg er det kun to av jentene i gruppe B som beskytter seg med solariumsbriller25 når de 

tar sol. Denne gruppen er generelt heller ikke spesielt flinke til å bruke solbriller eller til å 

beskytte seg med klær når de soler seg ute, og de bruker heller ikke selvbruningsalternativer.  

  

                                                
23 Selvbruningskrem inneholder en enkel og ufarlig kjemisk forbindelse som heter dihydroksyaceton (DHA). Når 
kremen smøres jevnt på huden, trekkes DHA ned i huden og binder seg til hornsubstansen, noe som gjør at den 
får en gyllenbrun farge. Etter noen dager avstøtes dette laget, og derfor må påsmørningen stadig fornyes 
(Rikshospitalet 2006), http://avd.rikshospitalet. No/hps/nyttognyttig/selvbruningskremer.asp.     
 
24Ved hjelp av Spray Tan blir man sprayet brun uten skadelige UV-stråler. Brunfargen tilsvarer 7-8 
solariumstimer. Spray Tan er helt ufarlig og passer alle hudtyper. Påføringen skjer enten ved manuell spraying, 
eller i kabinett (www.infoside.no/spraybrunstudio).     
 
25 Små briller som beskytter mot grå stær og andre øyeskader som følge av soling. 
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5. 2 Bakgrunn for respondentenes holdninger   

 

For å få et innblikk i respondentenes holdninger til soling, så jeg på det som viktig å få 

kjennskap til hvor den første av de tre komponentene i holdningen; den kognitive komponent, 

har sin bakgrunn (jamfør kapittel 3.2). Med andre ord hvor respondentene har hentet sin 

kunnskap om soling fra, og hvilke meninger de har om de ulike budskapene, og kildene som 

fremsetter denne informasjonen. I forbindelse med dette vil jeg først ta for meg jentenes 

generelle mediebruk. Jeg vil så gå inn på hvor og fra hvem de tidligere har blitt eksponert for 

hvilke budskap om soling, og hvilke oppfatninger de har av troverdigheten og attraktiviteten 

til kildene bak budskapene.        

  

5.2.1 Generell mediebruk 

 

Når det gjelder medievaner vier jentene i gruppe A vanligvis det meste av sin tid til aviser, og 

det er Aftenposten som blir mest lest, deretter fulgt av VG og Dagbladet. I tillegg ser disse 

respondentene en del på TV, da mest på serier og reality på NRK, TV2 og TV-Norge. 

Eksempler på dette er ”Frustrerte Fruer” og ”Sex og Singelliv”. De liker også å lese i trend, - 

og livsstilsmagasiner som Det Nye, Elle, Henne, Shape Up og I FORM.  

 

Gruppe B oppgir på sin side at det er TV og internett som utgjør de mest besøkte mediene. I 

likhet med jentene i gruppe A ser disse på serier på TV2 og TV Norge. På internett er det 

sider om skjønnhet og hudpleie, i tillegg til sports, - og treningssider som er mest frekventert. 

I tillegg blir det i likhet med gruppe A lest mye av de samme magasinene, men noe mindre 

aviser. Når de først leser, er det helst i VG og Dagbladet.   

 

Som vi ser av dette, er de to gruppene noe ulike når det gjelder medievaner, og de kan dermed 

også ha blitt utsatt for ulik påvirkning når det gjelder soling. Likevel er det som vi snart skal 

se slik at jentene er samstemte når det gjelder hvilke budskap om soling de hovedsaklig har 

blitt eksponert for. Med andre ord har budskap i denne kategorien blitt lagt merke til 

uavhengig av mediebruk. Imidlertid kunne det vært interessant å se nøyere på respondentenes 

solingsatferd i kombinasjon med deres mediebruk, og om dette har noe å si for at jentene i 

gruppe A har endret sin atferd, mens gruppe B ikke har det. Ut fra det datamaterialet jeg er i 



 51 

besittelse av kan jeg imidlertid ikke si noe mer direkte om denne sammenhengen da 

fokusgruppesamtalene kun tok for seg respondentenes generelle mediebruk.  

 

Når det kommer til andre kommunikasjonskanaler som intervjuobjektene sier at de legger 

merke til, blir reklamer og kampanjer på t-banen, trikken, bussen og på ulike stoppesteder 

trukket frem: 

  

Lise: De på T-banen er veldig bra, da sitter du jo der å kjeder deg og du tør jo ikke sitte og se på 
personen som sitter ovenfor deg så , da er det blikkfangere de boardsene som henger der.  
Vilde: Jeg søkte på det jeg skal gå på til høsten fordi jeg satt og så reklame for det på T-banen, rett og 
slett.  
Lise: Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest de plakatene på trikken, 100 ganger, og selv om jeg 
har lest det som står der en mengde ganger, må jeg lese det igjen og igjen (gruppe B).  

 

Men selv om slike reklamer og kampanjer kan være oppmerksomhetsvekkende på jentene, vil 

ikke det si det samme som at de alltid gransker argumentene i budskapene sentralt, noe som 

også gjelder for de andre nevnte mediene (3.7.1). Dette avhenger av om innholdet i plakatene 

vekker deres nysgjerrighet og velvilje og er av personlig relevans og interesse. Men dersom 

disse kriteriene oppfylles vil bruk av slike kanaler kunne føre til en høy prosessering hos 

respondentene.  

 

5.2.2 Oppfatninger av budskap om soling 

 
Når det gjelder budskap om soling, er det ingen av jentene som klarer å komme på noen 

informasjonskampanjer som spesifikt skildrer soling og skadevirkninger av dette. Imidlertid 

husker respondenter flere andre kampanjer som omhandler annen type risikoatferd: 

 
Gina: Jeg husker den som har med røyking å gjøre, den har brent seg veldig fast, men ingen som har 
med soling å gjøre.  
Stine: Ja lunger og hjerne.  
Lise: Å den er ekkel. 
Gina: Jeg tenker på den der det er en som står ski, off piste, - også er det et sånt fareskilt, ettersom jo 
mer alvorlige ting han gjør, den husker jeg veldig godt, men jeg kan ikke huske noen som går på 
hudkreft og sånne ting.   
Vilde: Ja og den der om bruk av bilbelte… (gruppe B).  

 

Som vi ser av dette, har respondentene lagt merke til andre kampanjer om risiko, noe som i 

første omgang kan tilsi at disse enten må ha gjort et større inntrykk og/eller vært mer 

tilgjengelige enn kampanjer om soling. KFs informasjonskampanjer har dermed ikke hatt 

noen anledning til å skape noen saksrelevant gransking og en videre erindring av budskapene. 
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Imidlertid er det ikke sikkert at det at jentene ikke husker disse kampanjene er ensbetydende 

med at de ikke har lagt merke til de mens de har pågått. Det kan være at de ikke husker dette 

spesifikt, og at slike kampanjer har blitt del av en større informasjonsflyt i mediene om de 

negative konsekvensene av soling. Om så er tilfellet, kan ikke disse kampanjene ha skilt seg 

spesielt ut fra annen relatert informasjon for disse personene.  

 

Den totale informasjonsflyten om skadevirkninger av soling som jentene har lagt merke til, 

har hovedsakelig vært i riksaviser, slik som i Aftenposten, VG og Dagbladet, og i ulike 

nettaviser og på TV, om sommeren og i påsken hvert år. Selv om det ikke blir eksplisitt uttalt, 

regner jeg med at det er KF og STS som er kilden bak mye av denne informasjonen. Innholdet 

i budskapene dreier seg i følge respondentene hovedsakelig om ”pass deg”–stoff, og som 

oftest er det de samme budskapene som blir gjentatt gang på gang.  Meddelelsene handler 

uavlatelig om risikoen for hudkreft og anbefalninger om mindre soling både i den naturlige og 

i den kunstige solen, samt riktig solbeskyttelse, og intervjuobjektene oppfatter denne omtalen 

som å inneholde ”allmennkunnskap, ”gjentakelser” og ”mas”:  

 
Oda: Jeg føler det er sånn som alle vet.  
Anita: Ja også har det vært så utrolig mye om det i det siste og sånn.  
Helle: Ja jeg tror det er litt opplest og vedtatt jeg nå, det er ikke noe mer å si om saken (gruppe A).  

 
Gina: Det er jo gammelt nytt, det blir bare så dumt.  
Lise: Jeg legger ikke merke til at det står i det hele tatt jeg lenger, på grunn av at det står jo alltid et eller 
annet.  
Lise: I påsken spesielt, soling gir hudkreft, husk å smøre deg, informasjonen er jo overalt.  

            Gina: Jeg tror de føler at de har plikt til å minne oss på det på en eller annen måte. 
Vilde: Alle vet jo at UV stråler er farlig. 
Gina: Viss du ikke vet det da... 
Maja: Det er et poeng at vi får så mye informasjon, det er så mye oppslag, nå har de liksom funnet ut 
noe mer innen forskning, men dette er jo egentlig ingen nyhet, og nyheter appellerer jo mer viss det er 
noe helt nytt man har funnet ut enn at det er det samme om og om igjen. 
Stine: Ja viss man får for mye informasjon, blir man på en måte blind for det (gruppe B).  
 

Den ensidige informasjonen om solens skadevirkninger, ”fornuftig soling” og ”beskyttelse” 

har som vi ser av dette ingen nyhetsverdi, og har snarere ført til en blaserthet enn en 

påvirkning hos respondentene. De stopper ved overskriftene når de kommer over 

medieomtale om soling fordi de vet at resten av innholdet tar for seg elementer som de har 

mer enn god nok kjennskap til fra tidligere. Når det gjelder gruppe B, har disse budskapene 

objektivt sett personlig relevans i og med at de soler seg mye, men de velger å lukke øynene 

fordi de er lei av til stadighet å høre de samme argumentene, og unnlater dermed å granske 

slik informasjon (jamfør kapittel 3.7.2). I tillegg kan slike budskap føre til et ”opprør”, og en 

motsatt effekt enn den avsendere av slike budskap intenderer (jamfør kapittel 3.7.4):  
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Lise: Man vil liksom ikke høre på det de sier, man vil ikke ta til seg det de sier og det som står der.  
Vilde: Ja, jeg blir litt sånn i opprør, slik at jeg nesten soler meg enda mer.   
Lise: Når du hører det så ofte, i medier og overalt, så tror jeg ikke det hjelper så veldig mye på at man 
slutter å sole seg, det blir så teit, det er noe alle vet.   
Vilde: Ja fortell meg noe jeg ikke vet liksom (gruppe B). 

 

Det at budskap om soling i såpass stor grad blir repetert, kan generelt medføre at muligheten 

for at en mottaker tenker på innholdet blir større og at sjansen for høy prosessering øker 

(jamfør kapittel 3.7.2) Muligheten for å granske budskap avhenger også av språk og 

fremstilling, og respondentene sier at de ikke har problemer med å forstå budskapene om 

soling. Et annet aspekt er at det gikk tydelig frem av fokusgruppene at samtlige respondenter 

har mer enn nok kunnskap om hvorfor soling er farlig og om hvordan man kan beskytte seg 

mot skadevirkninger gjennom fornuftig soling og solbeskyttelse. Den kognitive komponenten 

(kunnskapen) om dette temaet i respondentenes holdninger er med andre ord høy, noe som i 

utgangspunktet gjør at det er gode muligheter for at respondentene kan prosessere budskap 

om soling (ibid). Imidlertid er de som vi har sett overmette på slike type budskap. De vil 

dermed ikke være motiverte for å granske slikt innhold, noe som utgjør et hinder for sentral 

prosessering. 

  

5.2.3 Oppfatninger av kildenes troverdighet  

 

Når det ikke er noen motivasjon for saksrelevant tankegang til stede, oppstår det vanskelig 

sentral prosessering omkring budskap om soling. Men om jeg tar prinsippene i ELM i 

betraktning foreligger det en mulighet for at individer med lav motivasjon for gransking av 

budskap kan bli påvirket av kilder som oppfattes å inneha høy troverdighet og attraktivitet 

(jamfør kapittel 3.7.3). Dersom man liker en kilde kan dette i seg selv føre til en aktivering av 

relevante tanker. I forbindelse med dette vil det være interessant å se på hva jentene bemerker 

vedrørende persepsjoner av kilders kvaliteter.   

 

Samtlige respondenter forteller at de hovedsakelig har lagt merke til KF og hudleger som 

avsendere av budskap om soling. Når det gjelder troverdigheten til disse kildene, avhenger 

den av faktorene tillit og ekspertise (jamfør kapittel 3.7.3). Jentene i gruppe A sier at de har 

mest tillit til hudleger, spesielt til Ole Fyrand, og venner når det gjelder følgene av mye 
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soling. Imidlertid er det noe uenighet i gruppen når det gjelder hvilke av disse to 

grupperingene de stoler aller mest på: 

 
Renate (…) hudleger snakker jo ikke direkte til deg. 
Helle: Ja men viss ei venninne hadde hørt noe en hudlege hadde sagt, også sagt det til meg, men da må 
man jo vite at det er noe hold i det, men jeg stoler jo mest på det Ole Fyrand sier. 
Oda: Ja selvfølgelig. 
Anita: Mm. 
Randi: Det må være en blanding, ekspertene sier at du dør av røyking men du slutter ikke å røyke av 
den grunn. 
Oda: Ja men det svir at en hudlege står der med pekefingeren og sier «nei, nei, nei». 
Anita: Ja men det er som du (peker mot Randi) sier, at det er blanding når du ser at venner som soler seg 
mye er fulle av rynker, så innser du jo at legene har rett. 
Kaja: Ja også det er jo ofte slik at det er legene som sier det i utgangspunktet, det er de som er kildene 
egentlig, men så får du høre det gjennom venner. 
Helle: Ja det er litt mer indirekte (gruppe A). 
 

Jentene kom som vi ser frem til at det er kombinasjonen av uttalelsene til både hudleger og 

venner som utgjør det de setter sin lit til i størst grad. Dessuten kan de indirekte få referert til 

hudlegers uttalelser gjennom venner. Det at de observerer venner som har fått rynker før 

tiden, eller hører om folk som har fått hudkreft som følge av soling, gjør også at de innser 

riktigheten i hudlegenes utsagn.  

 

Når det gjelder gruppe B, har disse mest tillit til kompetente hudleger og allmennleger i 

sammenheng med soling, men de spesifiserer ingen navn. På spørsmål fra meg, viser det seg 

at det kun er to av dem som i det hele tatt har hørt om Ole Fyrand. Selv om jentene sier at de 

har tiltro til hudlegers uttalelser i media, er likevel slike ytringer langt mindre urovekkende og 

påvirkende enn advarsler som kommer direkte fra en lege, som ved en konsultasjon med 

fastlegen ansikt til ansikt. Dette tilsier at bruk av fastlegen som kilde kan ha god effekt på 

gruppe B. Alvorsord fra en slik autoritet vil for øvrig også ha større effekt enn å motta varsku 

om samme tema fra venner:  

 

Vilde: Hvis legen din sier at nå har du antydning til å få hudkreft, så tror jeg at jeg hadde sluttet tvert, 
men hvis ei venninne hadde sagt at ”hei du nå begynner du”, det blir jo ikke det samme…(gruppe B).  
 

Imidlertid har jentene også tillit til det deres venninner forteller om temaet, men det er ofte 

slik at disse forteller om ting som respondentene har god kjennskap til fra før, på lik linje med 

de nevnte budskapene om temaet som verserer i mediene.  

 

Når det gjelder ekspertisen til en kilde i denne sammenhengen, avhenger denne av hvorvidt en 

kilde later til å vite fakta om og ha kunnskap om konsekvensene av soling (jamfør kapittel 

3.7.3). I forbindelse med dette ser gruppe A for det første på hudleger; især Ole Fyrand, og 
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KF som de gruppene som innehar størst ekspertise og fagkunnskap på området.  KF blir i det 

hele tatt oppfattet som en positiv kilde:  

 

Anita: De er jo negative til soling, men det må de jo være. 
Helle: Ja man kan jo ikke ha åpninger for noe annet. 
Kaja: De er absolutt ingen pekefinger. 
Randi: Nei. 
Helle: De står jo ikke sånn midt oppe i ansiktet ditt, de er jo litt sånn på avstand, moren din er mer 
pekefinger. 
Kaja: Jeg tror det skal godt gjøres at det blir oppfattet som pekefinger altså, iallfall når det handler om 
kreft, du kan jo ikke gjøre nok for å opplyse, alle kjenner jo noen som har hatt kreft, det er bra at noen 
prøver å forebygge og forhindre, og det vil aldri slå negativt ut. 
Oda: Ja de spiller en veldig positiv rolle (gruppe A). 

 

Det at gruppe A har positive assosiasjoner til denne organisasjonen vil også øke graden av 

deres budskapsaksept dersom KF står som avsender av fremtidige budskap. Dette avhenger 

imidlertid av at disse budskapene ikke er utformet på samme måte som nåværende 

informasjon om temaet, da tilsvarende budskap vil hemme motivasjonen for saksrelevant 

tankegang.  

 

Når det gjelder gruppe B, har disse på sin side ikke et like positivt syn på KF:    

 
Lise: Det kommer så mye som man kan få kreft av, det er ikke bare soling, det er jo røyk og diverse 
matvarer og godterier og… 
Gina: Ja de kan bli litt sånne gledesdrepere. 
Lise (…) de kommer jo med så mye som er skadelig som kan være kreftfremkallende, så jeg tror 
kanskje det kan bli litt mye, også kommer de med at sol er skadelig, så ok, hva er det som ikke er 
skadelig liksom? 
Pia: Jeg også føler at Kreftforeningen er litt sånn, de har jo meninger om alt, alle har kreft liksom, de ser 
kanskje ikke alle de som ikke får kreft da, så jeg ser mer positivt på en hudlege som fokuserer mer på 
alle sammen enn på Kreftforeningen som kun fokuserer på de som får kreft. 
Vilde: Også ringer de deg jo hele tiden og skal ha deg til å gi penger og, jeg får liksom nok av de 
innimellom. 
Lise: Ja og kjøp skrapelodd og julekort! 
Pia: Jeg synes kanskje at Kreftforeningen, jeg skjønner jo hvem som er målgruppen, men sånn viss jeg 
får kreft, så hadde jeg følt at jeg trengte mer informasjon enn bare sånn skrekk scenario, det er sånn 
fokus på hvor mange som dør og hvor mange som overlever, det er sånn fokus nesten på hvor mange av 
oss som får det, hvor farlig det er, hvilken behandling man trenger osv. Man trenger et litt mer nøytralt 
perspektiv, det blir så lite troverdig når det er så ekstremt!(gruppe B).  
 

Det er vanlig at unge mennesker har en aversjon mot myndigheter som forsøker å påvirke 

dem i en viss retning, noe vi også ser av dette i og med at gruppe B opplever KF som å være 

”ekstreme gledesdrepere”(jamfør kapittel 3.7.3). Det synet disse respondentene har på KF vil 

være med på å svekke deres syn på organisasjonens troverdighet, noe vi også ser at samsvarer 

med den motstanden respondentene føler vedrørende generelle budskap om soling. Og selv 

om jentene sier at har tillit til hudleger og andre leger, tror de at både KF, leger og andre 
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myndigheter som representerer ”den farlige solen” kan komme med så mye informasjon de 

bare vil, men at de uansett står ovenfor svært store utfordringer når det gjelder å overtale 

storsolere til å slutte å sole seg. Dette i likhet med annen risikoatferd:  

 

 Maja: Staten prøver jo å få folk til å slutte å røyke, men alle vet jo at det er farlig (Gruppe B)   

 

De kildene jeg til nå har nevnt, utgjør altså representanter for ”den farlige” solen. Imidlertid er 

det visse leger og forskere som representerer den ”velgjørende solen” og som fokuserer på de 

sunne aspektene ved soling (jamfør kapittel 2.2). Jentene i gruppe B velger ofte å selektivt 

eksponere seg selv for budskap fra disse, da de mener at disse kildene står for noe positivt, og 

ikke kun repeterer negative beskjeder om hvor farlig solen er:   

 

Lise: Det var et sted der det også stod at soling er sunt, jeg husker ikke hvilket blad eller avis det var, 
men jeg husker det jo, at det var en lege som sa det, det er jo det jeg har sagt hele tiden.  
Vilde: Ja, men det er jo sunt, de andre tar bare bort resten av setningen liksom, det er alltid et men! 
(gruppe B). 
 

Det at disse respondentene fokuserer på at slike troverdige kilder går ut og sier at soling er 

sunt, kan også fungere som en strategi for å redusere deres kognitive dissonans mellom det de 

vet om skadevirkningene av soling og deres atferd som kolliderer med denne kunnskapen 

(jamfør kapittel 3.5). Dette fordi de her har troverdige utsagn å støtte seg til, som slutter opp 

om at deres egen atferd i solen har positive og sunne sider. Imidlertid er det i følge gruppe A 

viktig å påpeke at de legene og forskerne som har uttalt at soling kan være sunt, også har 

presisert at det da er snakk om soling i små mengder, og ikke om storsoling. Likevel bruker 

storsolerne i gruppe B ofte disse uttalelsene som en rettferdiggjøring av egen atferd der de 

velger å se bort fra at soling også har negative sider. Nyansene i budskapene blir dermed 

oversett.   

  

I denne sammenheng forteller gruppe B at også Brun og Blid er en kilde som underbygger det 

de ønsker å støtte seg til gjennom sine budskap om at soling bare er sunt (jamfør kapittel 

2.2.1). Solkjedens utspill kan taes som inntekt for at det er legitimt å fortsette å sole seg i like 

stor skala som tidligere:     

 

Stine: På Brun og Blid sier de at det å sole seg er BARE positivt, med kul rytme i bakgrunnen og det er 
kjempebra! 
Pia. Også vet du ikke helt om du har hørt det eller om du har drømt det der du ligger!  
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Stine: Ja det er morsomt å sole seg hos Brun og Blid for alt de sier er sånn, mellom hver tredje sang, så 
har de en eller annen stemme som sier at ”sol er sunt, vi benytter oss av de naturlige spektrene som 
finnes der ute”, ”vi forbereder kroppen på sommeren” og alt det der.  
Stine: Også var det en gang jeg trodde de skulle komme med et faremoment, for da sa de: “Soler du deg 
ofte hos brun og blid? Men da kom det: Da bør du skaffe deg et solkort!”  
Maja: Ja de driver å hjernevasker deg mens du ligger å tar sol, det er SÅ sunt (gruppe B). 
 

Gruppe A mener på sin side at solkjeden farer med villedende og manipulerende informasjon. 

Blant annet sier de at de ser på Brun og Blids uttalelser om at soling inne er sunnere enn 

soling ute, og at soling i solarium forebygger kreft, som både ”sykt” og ”usant”. Jentene 

mener også at solkjeden farer med mange andre usanne argumenter i sine reklamer (jamfør 

vedlegg 11). I følge disse respondentene spesifiserer heller ikke solkjeden informasjonen godt 

nok og det kan dermed late til at man kan sole seg så mye man vil uten at det får skadelige 

konsekvenser. Men for jentene i gruppe B, er det slike type budskap de er mest motiverte for å 

ta til seg og granske, og antagelig er det i sammenhenger som dette-der de blir konfrontert 

med de positive sidene ved soling, at de er motivert for å prosessere relevante budskap om 

soling sentralt i størst grad.  

 

Av dette ser vi at en sentral prosessering vedrørende de positive sidene ved soling kan oppstå 

hos gruppe B mens de utfører selve risikoatferden, men at den da går i feil retning (jamfør 

kapittel 3.7.2). Dette er noe som snarere vil bevare og forsterke den allerede innarbeidede 

holdningen heller enn å endre den. Og selv om kilder i utgangspunktet utgjør perifere 

faktorer, kan de her fungere som forløpere for en videre sentral prosessering som begynner 

med at storsolerne liker Brun og Blid som kilde (jamfør kapittel 3.7.3). Individene tar dermed 

karakteristika ved budskapskilden i betraktning for å bestemme om budskapet er verdt en 

gransking eller ei. Det er imidlertid et poeng at dette dreier seg om et positivt budskap, og 

ikke en av de ”evinnelige” negative budskapene om soling. Dette kan i seg selv føre til at 

budskapet blir prosessert uavhengig av kilde, fordi det appellerer til denne gruppens atferd.  

 

Det er i denne sammenheng verdt å nevne at også anbefalninger om bruk av solkrem kan 

medføre en tilsvarende uheldig sentral prosessering. Med dette sikter jeg til det paradokset 

som ligger i at det er kommersielle aktører som står bak produksjon og salg av solprodukter. 

Blant annet sier respondentene i gruppe B at det i reklamene for blant annet solproduktene til 

Biotherm og Solee og andre kommersielle aktører er ”flotte og gylne” damer som sitter i solen 

og reklamerer som reklamerer for solkremene, noe som gjerne får en uhensiktsmessig effekt:   

 

Vilde: Når jeg ser slike reklamer løper jeg rett ned å tar sol (gruppe B).  
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5.2.4 Oppfatninger av kildenes attraktivitet 

 

Når det gjelder attraktivitet, avhenger denne av en kildes kvaliteter, slik som blant annet 

vennlighet, skjønnhet, identifikasjon og likhet (jamfør kapittel 3.7.3). Selv om KF ofte har 

brukt andre eksplisitte avsendere i sine kampanjer, står de likevel selv som kilde fordi deres 

logoer vises på eksempelvis kampanjeplakater og i brosjyrer. I tillegg blir de, som vi har sett, 

også lagt merke til som direkte kilde i mediene. Dersom man skal legge det jeg nå har satt 

fingeren på til grunn, vil det være lite attraktivt å bruke KF som avsender av budskap om 

soling dersom man skal nå mine representanter for storsolere på det nåværende tidspunkt. 

Dette fordi respondentene i gruppe B, som vi tidligere har sett, har en aversjon mot denne 

organisasjonen, samt mot budskap om soling som har påvirkningshensikter generelt. Jentene i 

gruppe B er altså verken motivert til å granske budskap fra KF som kilde eller generell 

informasjon som omhandler solingens farer. Den innarbeidede holdningen vil dermed vedvare 

og snarere styrkes gjennom at de i stedet for å utsette seg for negative budskap fra 

representanter for ”den farlige solen” heller utsetter seg for positive budskap fra Brun og Blid 

og andre representanter for ”den velgjørende solen”. Dette kan ut fra ELM illustreres på 

denne måten (jamfør kapittel 3.7.1):  

 

 

 

 

 

  

 

             Nei 

 

 

 

        Nei 

 

 

 

 

PÅVIRKENDE 
KOMMUNIKASJON 

MOTIVERT TIL Å PROSESSERE 
Personlig relevans, 

behov for tankevirksomhet, 
personlig ansvar etc. 

ER PERIFERE FAKTORER 
TILSTEDE? 

Positive, negative følelser, 
 troverdige, attraktive ekspertkilder,  

antall argumenter etc. 

BEVARER 
TIDLIGERE 
HOLDNING 
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Av dette utdraget fra ELM-modellen ser vi at når jentene verken er motiverte for å prosessere 

budskap eller oppfatter representanter for den farlige solen, da spesielt KF, som å vekke 

positive assosiasjoner, vil de bevare sin opprinnelige holdning og en påvirkning vil ikke 

forekomme.  

 

Når det kommer til hvilke kilder gruppe B ser på som attraktive, viser de for det første til 

Katrine Sørland26. Sørland har sammen med Kristian Kjelling i lengre tid vært frontfigur i 

reklamene for å kjøpe solpass på Brun og Blid (jamfør vedlegg 12 og 13). Det at Sørland er 

svært pen og brun og uten en skade på utseendet, kan bidra til å legitimere bruk av solarium 

for å forsøke å oppnå tilsvarende attraktivitet: 

  

Stine: Også bruker de jo Katrine Sørland i reklamene sine, og når jeg ser henne, for hun er vel oppe på 
Nordpolen eller noe, kjempebrun og pen så tenker jeg bare “ååååååå”… 
Pia: Sånn tenker jeg også (gruppe B).  

 
Jentene i gruppe B sier imidlertid at dersom Sørland hadde ”ombestemt” seg og endret sin 

fremtoning kunne dette ha påvirket dem. I følge intervjuobjektene kunne hun i stedet ha 

reklamert for Spray Tan, og tatt fullstendig avstand fra soling i solarium på grunn av 

helsefaren. Hun burde blitt en forkjemper mot Brun og Blid, i stedet for en medspiller i og 

med at hun blir sett på som en såpass attraktiv kilde. Imidlertid mener jentene gruppe B at 

selv om Sørland kan påvirke dem, kunne det vært enda mer attraktivt å spille på faktorene 

identifikasjon og likhet27 for de som vil forsøke å nå dem med informasjon:    

 
Lise: Men det kunne kanskje vært mer effektivt å bruke ei jente som var mer på vår alder, en kjendis er 
jo ikke noe vi kan bli (gruppe B). 

 
Dette er også et faktum som blir underbygget av respondentene i gruppe A:   

 
Anita: Man må bruke folk på vår egen alder dersom man skal kommunisere med dem. 
Oda: Ja ei pen jente med hudkreft eller rynker.   
Helle: Ja det er mange på vår alder som får hudkreft av soling. 
Randi: Ja absolutt. 
Helle: Det bør helst ikke være en kjendis.  
Unisont: Nei (gruppe A). 
 

For å kunne oppnå en personlig relevans og dermed en aktiv tankegang omkring emnet, er det 

som vi ser av dette antagelig viktig å benytte seg av personer som respondentene kan 

                                                
26 Når det gjelder bruk av kjendiser i kampanjer, har KF blant annet benyttet seg av Kjetil Andre Aamodt i en 
informasjonskampanje (jamfør vedlegg 14).    
27 Jeg kommer tilbake til bruk av attraktive kilder når jeg skal se på respondentenes syn på fremtidige 
informasjonstiltak i kapittel 6.    
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identifisere seg med og som er mest mulig lik dem i utseendet, alder, interesser og 

solingsmønster. 

 

5.2.5 Oppfatninger av begrepet UV-indeks 

 
Etter ønske fra STS var jeg i tillegg til å ønske å få vite mer om respondentenes kunnskap om 

soling og deres syn på budskap og kilder, også opptatt av å få en forståelse av hva slags 

kunnskap intervjuobjektene har om begrepet UV - indeks (jamfør kapittel 2.1). De aller fleste 

respondentene sa i samband med dette at de hadde hørt eller lest om begrepet, men at de ikke 

kunne komme på hva betegnelsen egentlig dreide seg om. Noen av jentene foreslo imidlertid 

at dette handler om hvor sterk solen er på ulike tidspunkter og årstider, mens andre trodde at 

dette dreide seg om noe som måler forurensing, ozonlag eller skylag. Flere av jentene mente 

at en av grunnene til at de ikke vet mer om hva fenomenet går ut på, er at termen er for ukjent 

for allmennheten:   

 
Gina: Jeg tror det er et litt sånt lite brukt, utilgjengelig uttrykk. Det er sånn som forskere bruker, det er 
ikke sånn som folk går rundt og snakker om; hva er dagens UV-indeks? (gruppe B).  

   

UV-indeks er med andre ord en fagterm som er fremmed for respondentene. Begrepet bør ut 

fra dette forklares bedre og gjøres mer forståelig gjennom eksempelvis enklere språk og 

lettere tilgjengelighet. Tiltak i denne sammenheng kan i følge intervjuobjektene eksempelvis 

være å formidle ”dagens UV-indeks” som en del av værmeldingen på TV, text - TV og i 

aviser, eventuelt på samme måte som med det nåværende pollenvarselet. Aftenposten har 

tidligere benyttet seg av en slik metode på baksiden av sin avis gjennom å presentere UV-

indeksen ved siden av værkartet. I tillegg har TV2 sporadisk presentert UV-prognoser som et 

prøveprosjekt. Strålevernet har også gjennomført prøveordninger med UV-varsling i 

samarbeid med VG og Nitimen (Hodne 2004:12). KF, Norsk institutt for luftforskning og 

STS har videre samarbeidet om UV-varsling per SMS i påskene, der folk kan få UV-varsler 

og solingsråd på SMS. Det som imidlertid er problemet med bruk av SMS, er at den 

forutsetter en aktiv handling for å få tak i denne informasjonen-noe som gjør en slik type 

informasjon kun tilgjengelig for de som er spesielt interesserte. Man kan blant annet ikke 

regne med at de som befinner seg i en høyrisikogruppe aktivt vil oppsøke slik informasjon, da 

de befinner seg i en forsvarsposisjon (jamfør kapittel 3.5 og 3.7.2). Likevel er disse UV-

tiltakene noe som bør fortsettes i større grad. Dette samsvarer også med det Magnus Hodne 
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fant i sin utredning; redaksjonell omtale kombinert med lett tilgjengelige UV-varsler er en god 

løsning som bør føres videre (Hodne 2004:12). UV-indeksen vil også kunne bli mer allmenn 

dersom den inngår som en naturlig del av den større konteksten av generell informasjon som 

fokuserer på solbeskyttelse og holdninger til atferd i sola (Hodne 2004:13). I tillegg til å 

snakke om UV-indeks spurte jeg jentene om de hadde noen formening om hvem STS er. De 

fleste hadde hørt om dem, men få visste noe særlig om hva disse stod for. Det var kun ei av 

jentene i hver gruppe som foreslo at det er disse som ”forsker på UV-stråling og annen 

radiostråling”. Det jeg her har fremsatt tyder på at det er nokså lav kunnskap om STS og UV-

indeks blant mine respondenter, og og i følge disse jentene bør begrepet gjøres mer allment 

tilgjengelig.  

 

 

5. 3 Respondentenes holdninger til soling 

 

Den kunnskapen respondentene besitter, utgjør den kognitive komponenten i deres holdninger 

(jamfør kapittel 3.2). Som vi har sett har jentene blitt servert en mengde fakta om risikoen ved 

soling og fornuftig soling og solbeskyttelse. Dette har ført til at de har bygget seg opp god 

kunnskap på dette området, og at det heller ikke er behov for mer informasjon på dette feltet. 

Jeg vil i det videre se mer på den kognitive komponenten i respondentenes holdninger 

gjennom å ta for meg hvilke vurderinger av positive og negative sider ved soling og 

alternativer til soling respondentene gjør seg. Jeg vil også se på hva jentene liker og misliker 

ved solingsatferden samt hva slags ønsker de har for resultatet av atferden, noe som utgjør den 

affektive komponent.  

 

5.3.1 Vurderinger av positive sider ved soling 

 

Samtlige jenter har en positiv innstilling til det å være brun, og jakten på brunhet er basert på 

forfengelighet og blir forbundet med noe ”fresht” og ”sunt”. Og selv om gruppe A har endret 

sine solingsvaner, har ikke dette endret deres holdninger til det å være brun. De synes fortsatt 

det er ”positivt” og ”viktig” å være brun: 
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Randi: Det å være brun er positivt. Det ser sunt ut, du ser ikke syk ut, du har ikke sånn derre 

gjennomsiktig hud liksom (gruppe A). 

 
Respondentene sier også at soling er deilig og avslappende, man får mer energi og blir i bedre 

humør. I tillegg hjelper sol mot eksem, kviser og cellulitter, og muskulaturen synes bedre når 

man er brun. Det er nettopp definerte, brune muskler og en veltrent, smidig kropp som utgjør 

selve skjønnhetsidealet for respondentene. I følge jentene er det også dette forbildet ulike 

treningssentre forsøker å leve opp til, og det at det i det hele tatt finnes solsenger på 

treningsstudioer sier sitt om denne årsakssammenhengen. To av jentene i gruppe B jobber 

dessuten som instruktører på SATS og forteller at de her får gratis sol, og stor rabatt på Spray 

Tan. Det at de ansatte er brune virker også som reklame for kjeden: 

  

Pia: De vil jo at vi skal være veldig brune, det fungerer jo som reklame. Det ser jo bra ut, også mener de 
vel at de selger mer solariumstimer og sånn også.  
Maja: Vi blir jo som ambassadører da, det er jo samme type mennesker som trener på SATS også, de er 
opptatt av å ta vare på kroppen sin og se freshe ut liksom. 
Pia: Det henger litt sammen med at når man er brun, så ser det sunt og friskt ut, og friskt og det å se 
veltrent ut hører sammen, og ofte er det slik at de som er bleke ofte er veldig tynne, og da kan det ofte 
bli litt sånn sykelig, du ser ikke så frisk eller sunn ut (gruppe B). 
 
 

Jentene i gruppe A er enige i at det ser sunt ut å være godt trent og brun, men de vektlegger 

også det paradokset som ligger i dette:   

 

Helle: Det blir liksom ”blek og syk ” og ”brun og frisk”, man tenker jo sånn. 
Anita: Ja, du forbinder jo alle de treningsfrikene som trener på SATS med det å være brune, og de er så 
sunne, de spiser sunt, de røyker ikke, og de gjør ikke en dritt som er usunt, men sol, DET skal de ta! 
(gruppe A).  

 
 
Det skjønnhetsidealet som jentene her presenterer samsvarer nødvendigvis ikke med det 

motebildet som er fremtredende i ulike reklamer og medier. Samtlige intervjuobjekter er enige 

i at motebildet har endret seg fra åtti og nitti - tallet, da det var veldig in å være brun, og at 

flere modeller, popstjerner og filmstjerner nå står for idealet om å være hvit. Likevel har ikke 

dette noe videre å si for jentenes virkelige liv, der det å være blek som nevnt blir oppfattet 

som ”sykt”: 

 
Stine: Jeg har inntrykk av at det er mest på reklamen og i motebransjen mens det egentlig ikke er slik i 
virkeligheten. 
Pia: Jeg synes ikke at media fokuserer så veldig på at vi skal være så brune, for jeg synes ofte at de 
fleste modellene er ganske hvite, i moteblader og sånn, med unntak av Katrine Sørland og Paris Hilton, 
så er det ikke så mange som er så brune som oss, jeg vet ikke helt hvor vi tar det fra, det er kanskje mer 
oss selv som har lyst til å føle oss vel og være brune enn at vi ser så mange som vi har lyst til å ligne på. 
Stine: Jeg vet ikke om det hadde hatt noe å si viss Pia Haraldsen hadde sagt at ”white is the new brand” 
heller… 
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Vilde: For brunfargen så spiller det ingen rolle.  
Gina: For vi ser jo ikke bra ut som hvite, enkelte modeller kan se bra ut i kule kjoler og sånn på bilder, 
men i hverdagen ser det best ut å ha farge.   
Lise: Det er vanskelig å være både hvit og pen (gruppe B)!  

 
Vi har tidligere sett at jentene i gruppe B har poengtert at de blir påvirket av å se Katrine 

Sørland reklamere for Brun og Blid, og at reklamer for solprodukter direkte kan påvirke dem 

til å gå å sole seg. Imidlertid mener de at motebildet ikke fokuserer spesielt på brune modeller 

og stjerner, og at det er mest normal, hvit hud i mediene. Likevel er ikke dette bestemmende 

for deres solingsatferd, de soler seg blant annet for å se best mulig ut og føle seg vel, noe de 

sier at er uavhengig av trender. Det er hvordan de føler seg med hvit hud som teller, og de 

mener det ikke ser bra ut å være hvit i det virkelig liv. Om man skal ta utgangspunkt i det 

mine respondenter her beskriver, er det nødvendigvis ikke hensiktsmessig å fokusere for mye 

på at motebildet bør endres slik at blek, nordisk hud blir in igjen, slik blant annet KF og andre 

representanter for den ”farlige solen” er opptatt av (jamfør blant annet Beccer Brandvold i 

Aftenposten 13.04.2006 og Helsing i Dagbladet 01.03.2005). Hvit hud er allerede in, både i 

Norge og i utlandet.   

 

5.3.2 Vurderinger av negative sider ved soling 

 

Når det gjelder de negative sidene ved soling sier jentene i begge grupper at de vet at soling 

kan lede til rynker, hudkreft, grå stær, flass, brent, svidd og tørr hud, vond lukt, ekkelt hår, 

pigmentflekker, sopp og herpes. Det var imidlertid helt klart utvikling av rynker og hudkreft i 

tidlig alder som ble tillagt mest vekt i samtalene, og jeg kommer derfor ikke til å gå nærmere 

inn på de øvrige skadevirkningene.  

 

Det at soling kan føre til vedvarende konsekvenser for utseendet i form av rynker, er ikke noe 

storsolerne i gruppe B tenker så mye på i det daglige liv, og de bryr de seg generelt heller ikke 

om de budskapene i media om konsekvensene av soling. Imidlertid kan aktive tanker omkring 

risikoen for å utvikle rynker oppstå når de ansikt til ansikt blir konfrontert med dette, noe også 

jentene i gruppe A fortalte at de har erfaring med. Dette kan blant annet skje ved at jentene 

observerer ”lærhud” på mødre til venninner og på andre middelaldrende kvinner som har solt 

seg mye. Det verste er likevel å oppdage at venninner og bekjente på samme alder utvikler 

rynker og ”skrukkete” hud før tiden som følge av et høyt solariumsforbruk:  
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Anita: Jeg så det på moren til ei venninne av meg, hun har tatt mye sol og hun ser liksom ikke ut nå.  
Helle: Men det er jo enda verre å se venninner på samme alder som meg med skikkelige smilerynker 
rundt øynene og lærhud. 
Randi: Ikke sant, det er ikke noe fresht, det ser ut som om man er over fem og tredve (gruppe A).  

 

For jentene i gruppe B kan slike observasjoner være så skremmende at de til og med kan lede 

til midlertidige atferdsendringer:  

 
Vilde: Man ser jo eldre ut fortere da, jeg har et par venninner som har tatt ekstremt mye sol, og de ser jo 
mye eldre ut enn de er, man gjør jo det, jeg tenker ikke så mye på kreft da, at rynker er det første man 
tenker på, det er liksom sånn…  
Pia: Du ser jo litt hva som kan skje kanskje, så det er liksom litt sånn skrekk eksempel for meg å bli 
sånn.  
Moderator: Påvirker det dere på noen måte at dere ser slike ting?  
Maja: Ja. 
Stine: Mm.  
Moderator: Hvordan da?  
Maja: Kanskje jeg tar selvbruningskrem noen dager i stedet. 
Stine: Ja jeg også, jeg blir jo litt redd for å bli slik selv. 
Pia: Jeg kan kompensere litt med å droppe ansiktssol, for der er det mye tynnere hud så da er det 
kanskje ikke så farlig. 
Gina: En liten unnskyldning for deg selv (gruppe B). 

  

Ut fra det jeg her har fremsatt kan det se ut som at mine intervjuobjekter blir påvirket av 

konfrontasjon med ikke-planlagte fryktbudskap som rommer personlig relevans, der selve 

fryktbudskapet ligger i rynkene i ansiktet til personen de gransker. Følelsen av personlig 

relevans og dermed en motivasjon for sentral prosessering vil dermed øke som følge av at 

jentene observerer en signifikant og nærliggende trussel der bevisene i budskapet tilsier at 

deres solingsatferd når som helst kan resultere i uheldige konsekvenser for utseendet, noe som 

generelt er noe som vekker frykt hos unge målgrupper (jamfør kapittel 3.7.4). Selv om dette 

ikke er et budskap de trenger å lese eller følge med på på samme måte som med en 

medietekst, utgjør dette likevel en observasjon som kan føre til høy tankeaktivitet omkring 

saken.  

 

I tillegg til at budskapet i slike sammenhenger ofte blir prosessert sentralt, er også den 

kognitive dissonansen som trolig foreligger mellom jentenes atferd (de soler seg mye) og 

jentenes kunnskap (vissheten om at soling blant annet kan føre til utvikling av rynker) 

relevant. Det at de direkte blir konfrontert med denne kunnskapen, vil gjerne føre til en 

forsterkning av dissonansen. Frykten for at rynker også kan ramme dem personlig i nærmeste 

fremtid inntreffer, og den økte dissonansen leder til at jentene anvender en endring av atferd 

som strategi for å redusere dette ubehaget (jamfør kapittel 3.5).   
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Imidlertid er denne endringen kortvarig. Jentene forteller at deres atferd nokså fort sklir 

tilbake igjen til sin innarbeidete posisjon. Frykten for negative personlige konsekvenser av 

soling blir etter noen dager fjernere, og de begynner da å benytte seg av solarium på samme 

måte som før. Den kognitive dissonansen kan fortsatt være til stede, men styrken på den avtar, 

og jentene greier da å redusere denne ved hjelp av andre strategier. Dette kan eksempelvis 

være ved hjelp av indre rettferdiggjøringer, som et fokus på argumenter som at ”rynkene 

kommer uansett om man soler seg eller ikke i solarium, fordi man får like mye rynker fra den 

naturlige solen” (Maja – gruppe B), og at ”utvikling av rynker henger sammen med gener, og 

det kan man ikke kan gjøre noe med uansett” (Gina – gruppe B)( jamfør kapittel 3.5.1).  

 

Når det gjelder gruppe A forteller de i denne forbindelse at de hadde tilsvarende opplevelser 

før de endret sin holdning og atferd i forbindelse med soling. Det at de ble eksponert for 

lignende syn var i følge jentene en av flere årsaker til at de fullstendig sluttet med 

solariumsbruk, og dermed eliminerte sin kognitive dissonans fullstendig.  

 

Nær konfrontasjon med skadevirkninger som rynker kan med andre ord gjøre inntrykk, og det 

samme gjelder for hudkreft. Gruppe B sier i denne forbindelse at det helt sikkert også ville 

gjort et sterkt inntrykk å oppleve denne sykdommen på kloss hold dersom bekjente, venner, 

eller familie hadde fått den: 

 
Gina: Jeg har en nabo som døde veldig tidlig av føflekkreft, det var en veldig sterk opplevelse og se en 
sånn ung, vakker og sterk ung kvinne plutselig dø, altså hun døde jo veldig fort, det er jo en veldig 
hissig krefttype.  
Vilde: Jeg tror jeg hadde vært mer nervøs viss det hadde vært mange tilfeller av kreft i familien men det 
er ingen i slekta mi som har hatt det så jeg føler meg ikke så veldig utsatt, selv om det er farlig å tenke 
sånn selvfølgelig. 
Lise: Du tenker kanskje at det ikke er helt trygt å ta sol, men så tenker jeg at det går fint, det skjer ikke 
meg liksom, til man da opplever at det skjer en veldig nær venn eller en i nær familie eller deg selv, så 
da blir det, ok det var kanskje ikke så lurt.  
Pia: Viss en i familien får kreft, så kan det jo hende at man soler seg mindre, jeg tror det kan ha litt å si.   
Lise: Ja viss mamma hadde fått det. 
Vilde: Ja, eller ei venninne på samme alder. 
Pia: Man blir jo redd, men også av respekt. Det er ikke noe særlig å gå å sole seg da viss en som står 
deg nær ligger for døden. 
Vilde: Ja, viss jeg opplever noe som går veldig inn på meg følelsesmessig, kan jeg snu om på flisa og 
endre det jeg gjør (gruppe B). 
 
   

Som vi ser av dette tror jentene at de kunne ha endret sin atferd dersom de hadde opplevd noe 

slikt veldig nært på kroppen, men jeg kan likevel ikke si noe om hvorvidt dette ville ha ført til 

en langvarig endring. Det eneste jeg vet er at ”Gina” har opplevd død som følge av soling på 

nært hold, men likevel ikke har endret sin solingsatferd på langsiktig basis. Imidlertid kan jeg 
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ikke vite hvordan de andre jentene hadde reagert på en tilsvarende opplevelse, og det er 

selvfølgelig noe annet med en nabo enn en som står en enda nærmere. Jentene i gruppe A 

forteller også om historier de har hørt gjennom venner, om spesielle tilfeller der unge 

mennesker har fått hudkreft som følge av soling. Selv om jentene ikke har personlig og 

direkte erfaring med dette går det likevel innpå dem å høre slike ”stygge historier”, og dersom 

de hadde fått dette enda nærmere innpå seg tror de det ville vært svært utslagsgivende dersom 

de fortsatt hadde vært storsolere:   

 

Anita: Det er jo skremmende å høre at folk på vår alder får kreft. Man hører jo om kjente som dør av 
kreft.  
Randi: Jeg er sikker på at viss en venn av deg dør av soling så slutter du på dagen (gruppe A). 

 

Begge grupper tror altså at det å oppleve slike ting på kroppen kunne endret deres 

solingsmønster, men det er likevel vanskelig å si noe sikkert om dette da det kun er en av 

respondentene som har opplevd dette relativt nært. Uansett grad av påvirkning som følge av 

slike eksponeringer, ligger det ingen realistisk påvirkning for avsendere av påvirkende 

kommunikasjon i dette. Disse kan ikke basere seg på eller ”håpe” på at så mange storsolere 

som mulig får oppleve noe slikt i nær relasjon slik at de endrer sin atferd. Imidlertid er det 

som vi har sett et stort påvirkningspotensiale i å benytte seg av personlig kommunikasjon med 

personlig relevans og elementer av frykt, noe jeg skal komme tilbake til. 

Om man skal ta utgangspunkt i de eksemplene jeg her har fremsatt, er det en ulikhet de to 

gruppene imellom vedrørende påvirkning og atferdsendring som konsekvens av direkte 

konfrontasjoner. Gruppe A har som konsekvens av flere faktorer blitt påvirket til en langvarig 

holdningsendring, mens gruppe B kun har opplevd kortvarige atferdsendringer i den grad de i 

det hele tatt har erfart noen forandring. Jeg ønsker nå å ta en titt på mulige bakenforliggende 

årsaker til dette, samt noen ulikheter gruppene imellom i denne forbindelse.  

Det kan være mange grunner til at gruppe B kun opplever midlertidige atferdsendringer. For 

det første kan dette muligens være en konsekvens av grad av styrke og hyppighet av 

eksponering for slike erfaringer (jamfør kapittel 3.7.2). Likevel vet jeg ikke noe sikkert om 

dette, da jeg ikke har undersøkt forskjellene i denne sammenheng mellom de to gruppene.  

Imidlertid kom det frem en annen viktig differanse mellom de to gruppene, noe som dreier 

seg om viktigheten av personlig erfaring. Dette sier jeg med bakgrunn i at flere av jentene i 
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gruppe A fortalte at det at de så begynnende rynker i sitt eget ansikt var et utslagsgivende 

moment for at de sluttet med solarium: 

 
Helle: Ja, da jeg merket rynker var det iallfall ”Game over” altså, det stod 30 år på brystet!  
Randi: Ja, når man begynner å se en rynke i panna da blir man liksom… 
Helle: Angst! 
Randi: Det er ikke gøy. 
Helle: Ja også tenker du ja, inntil du blir 21 da, at rynker er noe du begynner å bekymre deg over når du 
blir 35, men plutselig så ser du at det kanskje er noe der, jeg har aldri ofret det en tanke jeg før jeg så at 
”aaaaaaaaahhhhh” (gruppe A)! 
 

Jentene i gruppe B ser også for seg at tilsvarende opplevelser kan komme til å bli en utløsende 

årsak til solingslutt: 

 

Pia: Jeg soler meg sikkert til jeg faktisk ser at jeg får rynker, da skjønner jeg det kanskje. 
Lise: Ei venninne av meg som også har tatt mye sol har fått en del rynker nå, og hun tar mindre sol 
(gruppe B).  

 

Dette kan tyde på at observasjon av egne rynker kan fungere som en av flere viktige årsaker 

til endring av solingsatferd. Det er ofte slik at holdninger som er basert på elementer av 

direkte erfaring gir en bedre indikasjon på hvordan fremtidig atferd kommer til å utarte seg 

enn holdninger som ikke er formet på denne måten (jamfør kapittel 3.2). Men i likhet med den 

påvirkningen som ligger i konfrontasjon med hudkreft hos nære relasjoner, vil heller ikke 

dette utgjøre noen realistisk påvirkning for de som skal forsøke å påvirke.  

 
 

Når det gjelder respondentenes vurderinger av hva som er verst av risikoen for å utvikle 

hudkreft, eller faren for å få rynker, er det i utgangspunktet en forskjell de to gruppene i 

mellom. Her fokuserte gruppe B hovedsaklig på rynkeaspektet, om de i det hele tatt fokuserte 

på skadevirkninger, mens gruppe A snakket mest om sannsynligheten for å utvikle hudkreft 

som konsekvens av den atferden de tidligere hadde:  

 

Anita: Det er ikke så unaturlig at du skal få det heller. 
Helle: En av tre. 
Anita: Ja en av tre får det liksom, så da gjør jeg det jeg kan for ikke å få kreft (gruppe A). 

 

Imidlertid var jentene i gruppe A som sagt også redd for rynker, og det at flere av dem selv 

utviklet dette, fikk mye å si for at de endret atferd. Med andre ord er det en blanding av 

frykten for disse to konsekvensene, samt flere andre aspekter som jeg videre skal se på, som 

har ført til at atferden deres er slik den er i dag. Imidlertid er det i følge disse respondentene 

vanskelig å sammenligne disse to faremomentene, da de er ille på hver sin måte:  
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Anita: Ja men du kan jo ikke sammenligne de to tingene med rynker og kreft, mister du moren din i 
kreft, og sitter du der med et rynketryne da driter du i det, rynker er jo fælt det og, men får du kreft da..., 
men selvfølgelig, begge deler er jo bivirkninger av soling. Og du får jo sikkert like mange til å slutte å 
sole seg på grunn av rynker. Alle vet at man kan få kreft, men når man ser at man får rynker så... 
(gruppe B). 

 

Når det gjelder hudkreft, fortalte intervjuobjektene i gruppe A at engstelsen for hudkreft 

utviklet seg til å bli så prekær i forkant av at de endret sin solingsatferd at de erfarte ubehag 

og en svært en svært urovekkende tankegang mens de lå i solsengene:  

 
Oda: Jeg følte at jeg la meg inni en kreftboks liksom. 
Anita: Ja du følte da du lå der at det er et eller annet som ikke er riktig der.  
Oda: Ja det er så innmari ”obvious” at her er det noen ugler i mosen. 
Anita: Du føler det er ... 
Oda: Kunstig... 
Anita: Syke stråler liksom.. 
Kaja: Ja. 
Moderator: Var det noe dere følte da dere solte dere? 
Anita: Jajaja. 
Kaja: Ja. 
Janne: Mer og mer med tiden egentlig  
Helle: Ja det var litt sånn ubehagelig å ligge i solsengen, KREFT KREFT KREFT 
Anita: Ja du følte det ikke var bra i det HELE tatt.. 
Janne: Ja det er liksom en kreftboks som hun sa (peker mot Oda). 
Anita: Ja du følte du gikk inn i en kreftboks, og jeg følte meg ikke vel da jeg gikk derfra for å være helt 
ærlig, jeg følte jeg hadde gjort ... 
Helle: Litt mareritt (gruppe A). 
 
 

Denne interaksjonen tyder på at jentene i gruppe A opplevde en sterk kognitiv dissonans mens 

de solte seg, mellom det å vite og samtidig føle på kroppen at soling kan lede til hudkreft, og 

det at de faktisk solte seg (jamfør kapittel 3.5). Det er også tydelig at jentene hadde en høy 

tankeaktivitet omkring saken mens de solte seg. Det at de tenkte på kreft mens de lå i 

solsengene, gjenspeiler også i hvilken utstrekning de tenkte på dette i det daglige, der de etter 

hvert reflekterte over at de befant seg i risikosonen i stor grad, og dermed hadde en høy 

saksrelevant prosessering (jamfør kapittel 3.7.2). Jentene i denne gruppen tenkte med andre 

ord mye på at de befant seg i en utsatt gruppe i perioden før de sluttet å sole seg. En 

vedvarende endring av solingsatferd ble dermed et forebyggende middel for å ikke bli 

værende i denne risikogruppen, og forandringen eliminerte samtidig både den ubehagelige 

tankegangen og den sterke kognitive dissonansen forbundet med risikoen for å utvikle 

hudkreft.  

 

Vi kan i samband med dette se en signifikant forskjell i forhold til gruppe B, som tenker på 

risikoen ved sin solingsatferd i liten skala i sitt daglige liv. Disse jentene bekymrer seg heller 
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ikke for hudkreft og/eller rynker mens de soler seg, noe som tyder på at det verken foreligger 

noen sterk følelse av ubehag (dissonans) eller personlig involvering og saksrelevant 

tankegang (sentral rute) når de utøver selve atferden (jamfør kapittel 3.5 og 3.7.2). Denne 

gruppen forholder seg med andre ord passive til de skadevirkninger som eventuelt måtte 

forekomme på et senere tidspunkt akkurat der og da, og fokuserer heller på mindre alvorlige 

og umiddelbare konsekvenser slik som defekte og/eller saboterte solsenger, fare for brann, 

uhygiene, solforbrenning og flassing:   

 
Moderator: Tenker dere noe på rynker og hudkreft mens dere soler dere?   
Vilde: Er du ”gær`n”, jeg tenker aldri på det.  
Lise: Jeg bare ligger der og drømmer meg bort, ”nå er jeg på en deilig strand i Syden”. Det er deilig å 
ligge der å kjenne at man blir varm og brun. 
Vilde: Jeg føler ikke at jeg ligger der og får kreft liksom, men jeg var litt bekymret en gang for at den 
ikke skulle stoppe, etter at jeg hadde hørt at det var noen som hadde blitt knust inne i et solarium. 
Gina: Jeg tenker heller på at jeg er redd for forbrenning.  
Vilde: Ja og flassing (gruppe B). 

 

Imidlertid har vi sett at disse jentene kan oppleve sentral prosessering mens de soler seg, da i 

de tilfellene der de blir konfrontert med positive budskap på eksempelvis Brun og Blid, men 

denne går da i en lite heldig retning (jamfør kapittel 5.2.3). For at de skal bli påvirket i riktig 

retning må de bli påvirket til å prosessere budskap om de negative aspektene ved soling i 

større grad. Elementer til hvordan denne trenden kan snus vil gå frem av den videre analysen.  

 

Det at jentene i gruppe B i det store og det hele tenker lite på skadevirkningene av soling 

gjenspeiler også deres oppfatning av seg selv som en risikogruppe, noe som skiller dem 

betraktelig fra gruppe A som følte seg utsatt for denne risikoen. Respondentene i gruppe B 

mener ikke at de selv tilhører faresonen for å utvikle hudkreft, og de sier at en av grunnene til 

at de ikke har noen saksrelevant tankegang på dette området er at de mener at en potensiell 

utvikling av denne sykdommen i så fall ikke vil være før om lang tid. Og dersom hudkreft 

skulle inntreffe om noen år, er dette i så fall så lenge til at respondentene ikke klarer å 

forholde seg til det på det nåværende tidspunkt:  

 
Stine: Jeg kan trekke noen paralleller til det med røyking og sånn for jeg røyka før, og det er også 
kreftfremkallende og veldig farlig, men du merker det ikke, og sånn er det med sol også, du blir brun og 
fresh akkurat der og da, og det er positivt, og da ser du ikke det som kommer på lang sikt, så da er det 
ikke i hodet. 
Gina: Man tenker kanskje litt kortsiktig ja, man skal være brun til neste party og sånn (gruppe B). 

 

Jentene føler seg med andre ord nokså usårbare ovenfor skadevirkningene av soling selv om 

de objektivt sett befinner seg i risikogruppen. Dette er noe intervjuobjektene i gruppe A 
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kjenner igjen fra de selv befant seg i en utsatt gruppe og da de ikke hadde den samme følelsen 

av risiko som de etter hvert fikk:  

 
            Janne: Å ta en soltime er jo som å ta seg en røyk. 
              Randi: Ja akkurat der og da har det ikke noe å si.  

Anita: Men man blir jo mer fornuftig med alderen også da.  
Oda: Man er litt mindre udødelig nå, før var det liksom sånn at «jeg skal bli brun til fredag den 15”, 
men du tenker ikke på konsekvensene av det.   
Randi (…)Før da du hørte at «soling gir kreft» så blåste du bare av det. 
Helle: Ja også «man kan jo få kreft av alt» ikke sant, det er litt den der, du er jo helt udødelig, det er 
ikke noe stress (gruppe A). 
 

Som vi ser av dette tenker storsolerne i gruppe B mange av de samme tankene nå som det 

gruppe A gjorde tidligere, noe som tyder på at følelsen av sårbarhet og dødelighet bør 

forhøyes i gruppe B. Denne gruppen konsentrerer seg nemlig heller om kortsiktig utbytte 

gjennom å fokusere på at det er viktigere å være brun og fresh nå, enn at det er en 

”mikroskopisk” sjanse for at de skal utvikle hudkreft om noen år:  

 
Pia: Ja, statistisk sett så skjer det ikke meg (gruppe B). 

 

Det at disse jentene velger å fokusere på argumenter som ”det skjer ikke meg” er også en 

strategi som kan brukes for å redusere kognitiv dissonans. Dissonansen som eksisterer mellom 

kunnskap og atferd i gruppe B blir i tillegg redusert ved at jentene forminsker viktigheten av 

farene som ligger i overdreven soling. Dette gjør de blant annet gjennom å fokusere på at det 

er mange andre atferder som også medfører fare, og at det er en rekke andre årsaker som også 

kan føre til kreft:   

 
Lise: Det er jo så mye annet som er farlig også. Alt du gjør er farlig på en eller annen måte, du kan bli 
påkjørt av en bil, du kan dø i en hjemmeulykke. Absolutt alt er farlig.  
Gina: Jeg tenker litt sånn at siden jeg røyker skal jeg iallfall få lov til å ta sol! 
Lise: Ja, man kan få kreft av så mye annet også (gruppe B)! 

 

I den kommende figuren ønsker jeg å samle trådene vedrørende kognitiv dissonans slik den 

utarter seg for gruppe B (jamfør kapittel 3.5.1). Så lenge jentene fortsetter å sole seg vil de 

aldri klare å fullstendig eliminere den kognitive dissonansen som foreligger. Imidlertid kan 

graden av den reduseres til et akseptabelt nivå gjennom å benytte seg av ulike strategier: 
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5.3.3 Vurderinger av alternativer til sol 

 

Som vi tidligere har sett er begge grupper opptatt av å være brune. Likevel har gruppe A nå 

utviklet en negativ holdning til solarium, og en positiv holdning til utesoling og alternativer til 

sol, mens gruppe B har en positiv holdning til solarium og utesoling, men en negativ holdning 

til alternativene til sol. Holdningene korresponderer med jentenes atferd. Det er altså 

holdningene til metodene for å oppnå brunfarge som skiller de to gruppene fra hverandre. Når 

det gjelder alternativer til solarium, sier samtlige jenter at de har erfaring med bruk av både 

*Soling er positivt og  
viktig. 

*Soling gjør at jeg 
ser 

fresh og pen ut. 
*Soling gir meg økt 

 velvære. 

*Soling kan føre til  
hudkreft. 

*Soling kan gi meg 
rynker 

 før tiden. 

 *Selektiv eksponering: Respondentene  
utsetter seg selv for  budskap fra  

representanter  for den «velgjørende solen»  
(leger, forskere og Brun og Blid)  

om at solen er positiv og sunn, og velger å 
fokusere på dette.  

*Indre rettferdiggjøringer: -” rynkene kommer  
uansett  

om man soler seg eller ikke i solarium, fordi man 
får like 

 mye rynker fra den naturlige solen” eller  
”utvikling av rynker 

 henger sammen med gener, og det kan man ikke   
gjøre noe med uansett”. 

*Sannsynlighetsberegning: ”statistisk sett så 
skjer det  ikke meg” 

 eller ”jeg er ikke så utsatt, det er ingen i 
slekta mi som har hudkreft” 

*Midlertidige atferdsendringer : Inntreffer 
når den kognitive  

dissonansen vokser i omfang. Men når 
dissonansen avtar,  

går jentene igjen tilbake til sin gamle atferd  
og reduserer da dissonans ved  

hjelp av andre  strategier. 

 

Strategier 
for å 
redusere 
kognitiv dissonans 
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Spray Tan og selvbruningskremer, men de har totalt ulike oppfatninger av og erfaringer med 

disse fremgangsmåtene.  

 

Jentene i gruppe A bruker Spray Tan mest i forkant av spesielle anledninger som juleball, 

bryllup og fester, og de mener det er mindre tiltak å ta en Spray Tan enn å ta mange soltimer 

for å bli brun til en spesiell anledning. Selvbruningskremer brukes på sin side flere ganger i 

uken, og blir sett på som det mest gunstige alternativet til solarium. Det er likevel noe 

uenighet om hvorvidt det eksisterer ulemper eller ei ved denne metoden: 

 

Randi: Jeg synes det er litt slitsomt jeg. Vanskelig med ryggen, og viss du er litt tørr på leggene så... 
Anita: Ja det er jo litt vanskelig å komme til overalt. Det er jo vanskelig å få det til bak på ryggen, viss 
du skal gå med en bar topp, du ser jo ikke bak der. 
Randi: Ja også blir det skjolder og sånn. 
Janne: Nei, det er jo ikke noe problem. 
Oda: Jeg synes ikke det er noe negativt med selvbruningskrem i det hele tatt jeg. 
Helle: Nei ikke jeg heller (gruppe A). 
 
  

Når det gjelder respondentene i gruppe B, synes de ikke at alternativene til soling er 

tilfredsstillende nok. For det første blir selvbruningskrem forbundet med ”pes”, og et 

”ujevnt”, ”flekkete” og ”unaturlig” resultat:  

 

Stine: Jeg synes det er stress å drive å smøre seg inn, også blir det ujevnt også. 
Gina: Jeg har brukt selvbruningskrem i ansiktet men å skulle ta det over hele kroppen, det er jo 
kjempestress (gruppe B). 

 

Spray Tan blir også sett på som ”stress” i og med at man må bestille time på forhånd, komme 

nydusjet og nyskrubbet for at fargen skal bli best mulig og vare så lenge som mulig, og fordi 

man heller ikke kan dusje før seks timer etter påføring. Dessuten må man møte opp i store 

klær slik at ikke fargen smitter. Man kan heller ikke ha planer resten av dagen, og det er 

umulig å gjøre dette på impuls, slik man kan gjøre med solarium. Spray Tan gir i følge jentene 

også et ujevnt resultat som fort flasser av og som lukter vondt, og blir dessuten, i motsetning 

til hva gruppe A mener, sett på som dyrt i forhold til solarium tatt i betraktning at fargen fra 

solarium varer mye lenger:   

 
Lise: Både solarium og Spray Tan er jo ganske dyrt, men jeg føler man har mer igjen for solingen for da 
har man brunfargen lenger, og slipper at den faller av. 
Vilde: Ja da er det jo klart at man velger solarium. 
Gina: Ja helt klart (gruppe B).  

 

I tillegg fremsetter flere av jentene at de heller ikke tror på at disse alternativene er ufarlige:  
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Pia: … men det jeg har tenkt på når jeg har stått der i det Spray Tan kabinettet er at det er så utrolig mye 
gass at det kan ikke være bra å puste det inn for lungene, og jeg ser ingenting og det blir helt 
”gasskammer”, det er ekkelt å puste det inn, så selv om det ikke er skadelig for huden, kan det jo være 
skadelig for andre ting. 
Vilde: Jeg kan bare ikke fatte at det ikke er skadelig. Jeg vil ikke bruke selvbruning for jeg er så redd 
for at det skal bli flekkete, jeg har ikke lyst til å gå rundt som et atlas, så det, nei, og aldri Spray Tan 
heller, nettopp fordi de sier at det ikke er farlig, men så kommer de om noen år og sier at det var farlig 
likevel (gruppe B). 

 

Denne interaksjonen kan antyde nok en strategi høysolerne benytter seg av for å redusere sin 

kognitive dissonans. I dette ligger det at jentene fokuserer på at selvbruningsmetoder også kan 

være skadelig. Gjennom å velge å tenke i slike baner, forminsker de dermed graden av 

skadevirkninger av soling. Jentene trekker snarere frem usunne metoder som alternativer til 

solarium, som mer utesoling og flere reiser til Syden, som heller forsterker den totale 

solingsmengden.  

 
 

5. 4 Subjektive normer i respondentenes omgivelser 

 
Etter å ha sett på respondentenes holdninger, vil jeg nå ta for meg den andre komponenten i 

TPB; de subjektive normer (jamfør kapittel 3.6) For å forsøke å avdekke disse normene, 

spurte jeg jentene hvem de så på som sine ”viktigste andre” i sine omgivelser, og hvilke 

forestillinger de har av hva disse personene synes om mye soling. I tillegg forsøkte jeg å få 

innblikk i hvilken motivasjon og tilbøyelighet jentene har for å føye seg etter sine viktigste 

referenters meninger i spørsmålet om soling.   

 

Jentene i gruppe A fortalte at de fortrinnsvis så på mødre og venninner som sine ”viktigste 

andre”, og at de generelt bryr seg mye om hva disse to grupperingene mener om ulike saker.  

Når det gjelder mødre, fortalte jentene at disse var sterkt i mot at de tidligere solte seg mye:  

 

Anita: Mamma var helt hysterisk.  
Katrine: Ja for mamma var det helt krise  
Helle: Altså, moren din har jo liksom sagt det til deg siden du var 15-16 år (gruppe A).  
 

Det at venninners innstilling til soling etter hvert også ble fremtredende negativ, og at jentene 

i tillegg opplevde at flere av venninnene endret sin solingsatferd i tiden før de selv gjorde det, 

forsterket det negative presset de i lang tid hadde hatt fra sine mødre, i tillegg til at venninners 

holdninger og atferd i seg selv ble tillagt stor vekt. Det er naturlig og viktig for jentene å gjøre 

det samme som sine venninner, og villigheten til å føye seg etter venninners meninger er 



 74 

generelt stor. Jentene følte også en tilbøyelighet til å innrette seg etter meningene i deres 

vennekretser i spørsmålet om soling, og denne motivasjonen var i følge jentene større når det 

gjelder venninners meninger enn den var for mødres. Det er også venninner respondentene i 

gruppe A assosierer seg mest med, og som de karakteriserer som sine rollemodeller i størst 

grad. Det at soling utviklet seg til å bli forbundet med negative ordlyder som ”ut”, ”ekkelt” og 

”harry” i deres nærmeste omgangskrets, har ut fra denne utviklingen tilsynelatende vært en 

sterkt medvirkende faktor til at jentene sluttet å ta sol.  Påvirkningen som ligger i dette blir 

også bekreftet ved at respondentene sier at dersom det hadde vært motsatt, dersom 

venninnene tvert om hadde tatt sol og vært svært ”solariumsbrune”, kunne dette sannsynligvis 

ha påvirket dem til å også å sole seg: 

 
Helle: Soling kommer an på miljøet, er du i et miljø der venninnene dine tar sol to-tre ganger i uken så 
gjør du det selv, men viss de bruker andre metoder vil dette også være aktuelt for deg.  
Randi: (…) blant vennene mine ble det litt sånn æsj, ekkelt, det ble litt sånn harry å sole seg i solarium. 
Anita: Det er jo liksom naturlig å gjøre det samme som vennene dine, det blir bare sånn. 
Oda: Ja, og når vi i venneflokken min hører om noen som tar solarium, så spør vi: ”Hæ, hva er det du 
driver med liksom.  
Helle: Ja jeg tror faktisk at vennene mine hadde veldig mye å si for at jeg sluttet å ta sol. 
Anita: Ja og hadde alle de rundt deg vært superbrune, og du hadde vært den eneste som hadde vært blek 
så hadde du vel tenkt over det en gang til da også. 
Unisont: Mm (gruppe B). 

 
Når det gjelder gruppe B, ser disse også framfor alt på mødre og venninner som sine 

”viktigste andre”. I tillegg gjør også gruppen kjærester seg gjeldende. Når det gjelder 

mødrenes syn på soling er imidlertid ikke dette negativt, snarere tvert om, noe vi ser utgjør et 

skarpt skille fra gruppe A. De fleste av jentene har mødre som også soler seg mye, og som blir 

svært brune. Noen av mødrene betaler til og med treningskortet og/eller solkortet til jentene, 

og i flere tilfeller går respondentene sammen med sin mor og soler seg i solarium. Flere av 

jentene forteller også at mødrene helt fra konfirmasjonsalderen oppmuntret dem til å ta sol, 

spesielt i forkant av ulike arrangementer der jentene skulle gå i kjoler og vise bar hud. Disse 

mødrene tok også med seg sine døtre på den aller første soltimen. Intervjuobjektene forteller 

at tilbøyeligheten til å føye seg etter mødrenes holdninger til soling er stor så lenge disse 

holdningene går i en positiv retning. Antagelig hadde det vært noe annet dersom mødrene 

hadde hatt en negativ holdning til soling. Jentene ville da ha oppfattet deres uttalelser som 

”mas” og noe de sannsynligvis ikke ville innrettet seg etter, slik tilfellet også er for andre 

situasjoner der mødrenes meninger er i strid med jentenes atferd. Men i denne sammenheng 

legitimerer mødrenes holdninger og atferd jentenes soling, noe som selvfølgelig påvirker 

respondentene:   
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Stine: Det man får lov til å gjøre av mamma, det er på en måte lov. 
Gina: Det er legitimt. 
Stine: Så jeg tenker: dette går jo bra, jeg får jo ”lov” til det (gruppe B).  
 

I tillegg har også venninners meninger og solingsatferd mye å si for gruppe B sin 

solingsatferd, noe som forsterker den positive innstillingen til jentenes mødre:  

 

Vilde: Ja det er der mye av problemet ligger holdt jeg på å si, alle mine venninner soler seg mye, - så er 
vi en gjeng med sånne berter som alle soler seg og vi vil gjerne være kule og brune. 
Pia: Jeg har også flere venner som soler seg.  
Maja: Mm. 
Stine: Jeg er den bleikeste i gjengen, jeg blir liksom ikke like brun som de andre, jeg vet ikke hvorfor. 
Vilde: Venninnene mine er alltid så brune, og da har jeg lyst til å være like brun, det er litt sånn. 
Stine: Ja man vil jo ikke skille seg ut (gruppe B). 
 

Jentene føler seg altså påvirket og til en viss grad ”presset” til å sole seg, fordi de ønsker å 

svare til sine venninner rent utseendemessig. I likhet med gruppe A sier disse jentene at de har 

en sterkt tilbøyelighet til å innrette seg etter sine venninners meninger i de fleste saker, noe 

tilfellet også er for soling. Venninner utgjør også den referansegruppen de assosierer seg med 

i størst grad. Jentene i gruppe B sier i tillegg at de har snakket litt med venninnene sine om 

skadevirkningene av soling, og det har da helst vært utviklingen av rynker og det at de kan 

komme til å begynne å se gammel ut før de skal, som har vært samtaleemnet. Jentene har 

imidlertid aldri snakket med sine venninner om å slutte å sole seg eller å begynne med 

alternativer til soling for å forhindre utvikling av rynker, noe jentene i gruppe A i kontrast sier 

at de gjorde før de endret sin atferd. Men dersom noen av venninnene til jentene i gruppe B 

skulle begynne med et selvbruningsalternativ en gang i fremtiden, tror de at de kunne blitt 

inspirert til å følge etter, blant annet fordi man i slike tilfeller behøver sikre referanser. En slik 

prosess avhenger i følge respondentene imidlertid av at de alternativene som finnes blir mer 

brukervennlige eller at det kommer helt nye og bedre produkter på markedet, og at venninner 

også er fornøyde og anbefaler slike metoder videre.  

 

Kjæresters meninger har i følge gruppe B også mye å si da jentene er villige til å føye seg 

etter kjærestenes meninger i de fleste situasjoner. Disse har ikke noe i mot at jentene soler 

seg. Men dersom de derimot for eksempel hadde ment at det var ”teit” å ta solarium, sier 

jentene at de kanskje hadde kommet til å synes at det var ”flaut” å sole seg. Og viss de hadde 

ment at det var pent å være kritthvit, så kunne dette muligens ha påvirket jentene til å sole seg 

mindre. Likevel er det helt klar venninners holdninger og atferd som har mest å si for jentene i 

gruppe B. 
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5. 5 Respondentenes oppfattede atferdskontroll 

 

Den tredje komponenten i TPB utgjør respondentenes oppfattete atferdskontroll (jamfør 

kapittel 3.6). Denne komponenten sier sammen med utsagnene om deres nåværende 

solingsmønster, også noe om atferdskomponentene i deres holdninger (jamfør kapittel 3.2).  

 

Når det gjelder hvorvidt intervjuobjektene oppfatter å ha kontroll over sin egen solingsatferd, 

fortalte jentene i gruppe A at de ikke syntes det var veldig vanskelig å slutte å ta sol. Likevel 

var det heller ikke særlig enkelt, spesielt fordi huden hadde vent seg til brunfargen, og fordi 

det var, og fortsatt er viktig for dem å være brune:   

 

Helle: Jeg følte meg jo ikke digg da jeg slutta da. 
Janne: Nei ikke så innmari. 
Helle: Helt grønn i huden (gruppe A). 

 

Imidlertid var det at selvbruningsmetoder etter hvert ble et tilfredsstillende alternativ helt 

avgjørende for at de kunne endre sin atferd. De har vært klar over at slike ufarlige alternativer 

har eksistert i lengre tid, men produktene har ikke vært så brukervennlige og gitt naturlig nok 

farge til at de har vært villige til å bytte ut solariet på et tidligere tidspunkt. Blant annet ble de 

”gul i huden” og ”skjoldete” av de eldre utgavene, noe som nå er historie med de nye 

produktene.  

 

Forestillinger vedrørende den økonomiske faktoren hadde i følge jentene også en del å si for 

at de endret sin solingsatferd. Tidligere konsentrerte de seg om at det kostet mer å kjøpe en 

flaske selvbruningskrem (fra ca.100 til ca.400 kr) enn å putte på 40 kr på en solingsautomat 

noen ganger i uken. Etter hvert har de imidlertid innsett at kjøp av selvbruning vil lønne seg i 

det lange løp, uansett om de har dårlig råd eller ikke.  

 

Når det gjelder respondentene i gruppe B ser disse på det som vanskelig å redusere soling 

eller å fullstendig slutte å sole seg, fordi de føler seg avhengige av brunfargen på linje med 

den avhengigheten røykere kan kjenne. Det at selvbruningsalternativer ikke blir sett på som 

gode nok, utgjør en ekstern hindring som gjør at brunfargen vanskelig kan oppnås på andre 

måter enn gjennom solarium. Denne risikofylte metoden blir dermed sett på som den beste 

løsningen for å bli brun.  
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I tillegg ser de på selvbruningsmetoder som dyrere enn solarium, noe vi har sett at gruppe A 

også gjorde tidligere. Imidlertid medfører slike forestillinger objektivt sett ikke riktighet. Mitt 

regnestykke viser at dersom man bruker en gjennomsnittlig dyr selvbruningskrem (til 200,-) 

svært aktivt, dvs. en krem i måneden, vil dette til sammen koste 2400,- i året. Imidlertid er det 

vanlig at slike kremer holder i to til tre måneder ved vanlig bruk, noe som tilsier at budsjettet i 

denne forbindelse kan bli betraktelig lavere. Når man sammenligner dette med gruppe Bs 

solingsatferd som tilsvarer omtrent tre ganger i uken i solarium der de betaler minst 40 kroner 

per gang (dette avhenger av solseng), ser vi at dette kommer på minst 5760,- i året. Dette 

regnestykket tilsier dermed at storsolernes uttalelser om at selvbruningskremer er dyrere enn  

solarium er basert på vrangforestillinger som bør endres.  Likevel er det viktig å påpeke at 

unge gjerne tenker kortsiktig, og at en solariumstime virker billigere enn en selvbruningskrem 

dersom man tenker kortsiktig. 

 

 

5. 6 Respondentenes handlingsintensjon 

 
Jeg har tidligere kommet frem til at jentene i gruppe A har en negativ holdning til solarium, 

og at de opplever å kunne kontrollere sin egen solingsatferd (oppfattet atferdskontroll). I 

tillegg har jeg funnet at jentene i denne gruppen har en negativ subjektiv norm i forhold til 

soling, fordi mødre og venninner som utgjør ”de viktige andre” oppfattes å ha et negativt syn 

på dette, og at de også er tilbøyelige til å føye seg etter deres meninger. De tre komponentene 

er dermed til sammen unisone. Imidlertid har de antagelig ikke like stor styrke. Det er trolig 

den subjektive normen (spesielt venninners normer) og ubehaget i holdningskomponenten 

(kognitiv dissonans) som har hatt mest å si for jentenes endring av solingsmønster. Dette fordi 

de sier at de ikke oppfattet det som spesielt vanskelig å slutte å sole seg, fordi det nå finnes 

tilfredsstillende alternativer. Oppfattet atferdskontroll vil dermed ikke være forbundet med 

særskilte eksterne hindringer. Ut fra dette kan jeg slutte at jentene i gruppe A har en negativ 

handlingsintensjon.   

 

Når det gjelder jentene i gruppe B, har disse en positiv holdning til soling, og deres mødre og 

venninner utgjør en positiv subjektiv norm. I tillegg fortalte jentene at de tror det vil være 

vanskelig å redusere eller oppheve sin soling fordi de opplever en viss avhengighet av 

brunfargen, og fordi de selvbrunende alternativene ikke blir sett på som gode nok-noe som 
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utgjør en ekstern hindring. I tillegg spiller den økonomiske biten en rolle. Det å kunne 

kontrollere sin egen solingsatferd blir dermed sett på som problematisk (oppfattet 

atferdskontroll). Ut fra dette kan vi se at de tre komponentene er unisone, men at de går i en 

lite heldig retning, da respondentenes handlingsintensjon indikerer at de ikke kommer til å 

endre sin solingsatferd i nærmeste fremtid:   

 
Lise: Jeg kommer til å fortsette med solarium, jeg har prøvd mange forskjellige selvbruningskremer, 
men jeg føler ikke at jeg får det samme resultatet, også gir det ikke den samme velværefølelsen som du 
får av solingen.  
Vilde: Jeg trenger den halvtimen med å slappe av fordi jeg soser rundt hele dagen. 
Maja: Jeg kommer til å fortsette med solarium, jeg tror ikke jeg kommer til å slutte å sole meg ute 
heller, og jeg tror ikke det er noe bedre å gå rundt som en snømann hele vinteren også plutselig komme 
til Syden og overdrive.  
Vilde: Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg orker. 
Maja: Eller til det kommer noen bedre løsninger. 
M: Så det å slutte så sole seg er ikke aktuelt for dere? 
Alle: Nei. 
Maja: Alternativene er ikke gode nok.  

              Unisont: Nei (gruppe B).  

 

 

5. 7 Oppsummering 

 

Dette analysekapittelet har for det første avdekket at gruppe B gjennom sin solingsatferd 

utgjør en høyrisikogruppe når det gjelder fare for å utvikle hudkreft og andre negative følger 

på kroppen. Handlingsintensjonen deres tilsier heller ikke at de kommer til å endre på denne 

atferden med det første, de kommer trolig til å bruke solarium i like stor skala som tidligere i 

tiden fremover. De føler seg avhengige av brunfargen, og det er uaktuelt for dem å bli hvite. 

Når det gjelder jentene i gruppe A befant disse seg tidligere i samme kategori, men de har nå 

begrenset det potensielle skadeomfanget av solingen gjennom å kutte ut solarium, og kun å 

sole seg ute den naturlige solen, samt bruke selvbruningsprodukter. Men selv om disse 

respondentene nå har gått over til selvbruningsalternativer er likevel holdningen til det å være 

brun uendret. Det er med andre ord like viktig for dem å være brun nå som tidligere. Mitt 

inntrykk er at denne holdningen vanskelig vil la seg endre, da brunhet dreier seg om jentenes 

subjektive følelse av velbehag og selvtillit. Det å være hvit blir sett på som ”sykt” og 

motebildets relativt nye fokusering på hvit hud påvirker ikke jentene, da hvit hud «ikke ser 

bra ut» i virkeligheten. Imidlertid kan det å se brune, pene mennesker som Katrine Sørland og 

modeller i reklamene for solprodukter påvirke intervjuobjektene. Likevel er ikke dette 
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ensbetydende med at media påvirker dem. Det er snarere slik at brune modeller og lignende 

kan påvirke, men at hvit hud i trendbildet ikke påvirker.     

 

Det er flere ulike holdninger, vurderinger og faktorer som har ført frem til at gruppe B nå 

soler seg like mye som før, mens gruppe A soler seg mye mindre enn tidligere. For det første 

baserer dette seg på holdningen til selvbruningsalternativer. Gruppe A har endret sine 

holdninger til disse metodene, da de opplever at brukervennligheten og resultatet har bedret 

seg betraktelig fra tidligere. Gruppe B forbinder på sin side ikke selvbruning med verken 

brukervennlighet eller et naturlig resultat. De tror i tillegg at dette er et dyrt alternativ i 

forhold til solarium, og solarium blir dermed fremmet som den beste og eneste metoden for å 

bli brun. Det foreligger dermed en manglende løsning på hvordan de fullstendig kan eliminere 

frykt og dissonans i forbindelse med sin atferd så lenge de ikke finner andre tilfredsstillende 

måter å oppnå brunfarge på (oppfattet atferdskontroll). I så måte er det svært viktig å forsøke 

å endre denne gruppens holdninger til selvbruningsmetoder i positiv retning, da vi har sett at 

dette er mulig tatt i betraktning holdningsendringen i gruppe A i denne forbindelse. 

 

Jeg har også vist at den subjektive norm har stor innvirkning på jentene, og at den går i 

negativ retning i forhold til solariumsbruk for gruppe A, men i positiv retning for gruppe B. 

Det er mødre, venninner og kjærester som blir sett på som ”de viktigste andre” i denne 

forbindelse, men det er venninners holdninger og atferd som spiller den aller største rollen. 

Det er også denne gruppen respondentene helt klar er mest tilbøyelige til å innrette seg etter,   

også i forbindelse med soling. I gruppe A hadde det veldig mye å si at venninner sluttet med å 

ta sol og i stedet begynte med selvbruning, noe som i tillegg forsterket det negative presset de 

hadde hatt fra sine mødre i lengre tid. Imidlertid var ikke mødrenes meninger og døtrenes 

villighet til å føye seg etter disse meningene sterke nok i seg selv; det var først når venninner 

endret holdninger og atferd at de selv gjorde det. I gruppe B har mødrene i motsetning en 

positiv norm, noe som legitimerer døtrenes atferd. I tillegg forsterker deres venninner denne 

positive innstillingen fordi de fleste av dem har en positiv holdning og atferd i forhold til 

solariumsbruk. Siden det er viktig for gruppe B å være lik utseendemessig og gjøre de samme 

tingene som sine venninner, er den subjektive norm en sterkt medvirkende faktor til at de også 

soler seg. Disse venninne har i likhet med respondentene i gruppe B, også en negativ holdning 

til selvbruningsprodukter, noe vi ser at skiller dem fra gruppe A.  Respondentene sier også at 

dersom noen av vennene deres hadde begynt med selvbruning kunne dette muligens ha utgjort 

en åpning for at de selv kunne endret atferd, noe som igjen er et svært interessant moment. 
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Påvirkningskraften som ligger i venners holdninger og atferd er ut fra dette signifikant stor, 

noe som bør taes i betraktning dersom man skal kommunisere med storsolerne i gruppe B. 

 

Videre spiller følelsen av sårbarhet kontra følelsen av usårbarhet inn. Gruppe B føler seg ikke 

utsatt for skadevirkningene av soling, noe gruppe A heller ikke gjorde da de befant seg i en 

høyrisikogruppe. Gruppe B er opptatt av kortsiktig gevinst; det å være brun her og nå, og selv 

om de har tilstrekkelig med kunnskap om at hudkreft og rynker faktisk også kan inntreffe i 

ung alder, undervurderer de likevel sannsynligheten for at dette kan ramme dem personlig. 

Strategier som ”det skjer ikke meg” og/eller ”man kan få kreft av å mye annet også” er 

vanlige å benytte seg av for å forsvare sin egen atferd og redusere kognitiv dissonans. Dette 

var tidligere også kjente strategier for gruppe A, men disse strategiene ble etter hvert overkjørt 

av respondentenes følelse av å faktisk tilhøre en risikogruppe. I tiden før de endret sin 

solingsatferd hadde disse intervjuobjektene også en høy tankeaktivitet omkring fareaspektene 

ved soling, både i det daglige og mens de solte seg. Dette i motsetning til gruppe B som 

generelt ikke tenker på disse farene i det hele tatt.  

 

Imidlertid kan gruppe B i noen tilfeller oppleve både sterk dissonans og saksrelevant 

prosessering i de tilfellene der de opplever personlig relevant frykt som konsekvens av at de 

ser venninner og bekjente på samme alder utvikle rynker før tiden som følge av soling. Det 

som er nært i tid og situasjon kan med andre ord påvirke. Imidlertid fører slike påvirkninger 

kun til midlertidige atferdsendringer, og jentene benytter seg i stedet av et fokus på andre 

strategier for å redusere det kognitive ubehaget. Dette kan for det første komme av at de 

mangler en god nok løsning på hvordan de kan mestre denne trusselen, i og med at 

selvbruningsprodukter ikke blir sett på som tilfredsstillende metoder. I tillegg kan det at de, i 

motsetning til gruppe A, mangler personlig erfaring med utvikling av rynker spille inn med 

tanke på følelsen av sårbarhet. Imidlertid ligger det ingen realistisk påvirkning i dette 

aspektet.  

 

Jentene sier også at det kan ligge en sterk påvirkning i å oppleve stygge historier direkte på 

kroppen ved at noen i nær relasjon hadde utviklet hudkreft. Men dette er uansett heller ikke et 

alternativ å satse på for å påvirke. Imidlertid kan historier om jenter på samme alder som får 

hudkreft vekke frykt og ha god effekt, i likhet med personlige ansikt til ansikt konfrontasjoner 

med skadevirkninger.    
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Dersom man skal kommunisere med mine respondenter, nåes de generelt lettest gjennom 

aviser som VG, Dagbladet og Aftenposten, TV-kanaler som TV2 og TV Norge, trend og 

livsstilsmagasiner som Elle, Henne og Shape Up, men det er en forskjell de to gruppene i 

mellom blant annet ved at jentene i gruppe B surfer mer på internett og leser mindre aviser 

enn gruppe A. Jentene sier også at plakater i kollektivtrafikken kan vekke oppmerksomhet. 

Imidlertid er granskingen av budskap i disse kanalene betinget av hvorvidt innholdet i 

budskapene er av personlig relevans og interesse.  

 

Når det gjelder spesifikke budskap om soling, er det ingen av respondentene som sier at kan 

huske noen spesifikke informasjonskampanjer om temaet, men de ”drukner” likevel i mer enn 

nok omtale om solens farer og anbefalninger om solbeskyttelse generelt. De har ikke behov 

for mer av denne ensidige informasjonen som snarere fører til en ignorering og opposisjon 

enn en påvirkning. KF får heller ikke gode skussmål i gruppe B, i motsetning til i gruppe A. 

Det er vanskelig å vite hva som ligger bak dette, men trolig er det som konsekvens av 

holdnings,-og atferdsendring slik at gruppe A nå føyer seg inn under synet på solen som 

”farlig”, mens gruppe B fortsatt ser på den som ”velgjørende”.  Gruppe B støtter seg også ofte 

til uttalelser fra andre representanter for ”den velgjørende solen” når de skal redusere sin 

kognitive dissonans, både mens de soler seg (budskap fra internradioen til Brun og Blid) og 

ellers i dagliglivet (eksempelvis leger og forskere). Dette kan gjøre rettferdiggjørelsen av egen 

atferd enda større, og dessuten føre til en uheldig sentral prosessering i og med at den både vil 

styrke og støtte deres allerede innarbeidede holdningene. Imidlertid er det viktig å ta i 

betraktning at noen av representantene for ”den farlige solen” også kan påvirke dem; hudleger 

og allmennleger, og aller helst fastlegen. Fastlegen kan dermed være en hensiktsmessig kanal 

å benytte seg av i fremtiden for å utfordre konkurrerende budskap, noe som også samsvarer 

med gruppe As meninger. I tillegg kan det å benytte seg av venninner, eller ei jente som 

appellerer til jentenes identifikasjon og likhet være effektivt.  Jeg skal i det neste kapittelet gå 

mer i dybden på jentenes persepsjoner av spesifikke budskap og kilder og elementer til 

fremtidige informasjonstiltak for å skape en større forståelse av hva som blir vurdert som 

effektiv kontra lite effektiv kommunikasjon.  
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6. Persepsjoner av utvalgte budskap  
 

 

 

Jeg har tidligere nevnt at respondentene ikke kom på noen kampanjer fra KF som går spesifikt 

på soling og skadevirkninger av dette. Imidlertid sendte jeg dem to eksempler på kampanjer 

og to eksempler på redaksjonell omtale i forkant av fokusgruppene, som jeg ba dem sette seg 

godt inn i (jamfør vedlegg 4, 5, 6 og 7). Jeg vil i dette kapittelet ta for meg hvilke 

persepsjoner respondentene har av disse budskapene, samt noen av tankene de har om 

elementer til fremtidige potensielt virkningsfulle informasjonstiltak.    

 

   

6. 1 Redaksjonell omtale om soling og solskader  

 
Det første medieklippet er hentet fra Lommelegen.no og heter ”Soling og solskader – hva er 

så farlig med å sole seg?”. Innholdet tar for seg hvorfor soling er skadelig, hvorfor man bør 

beskytte seg med solkrem, og forskjellen på UVA-og UVB-stråler (jamfør vedlegg 4).  I følge 

gruppe A er denne artikkelen både informativ og lett å lese, men den er likevel et typisk 

eksempel på budskap jentene har lest en rekke ganger tidligere, og som de allerede har rikelig 

med kunnskap om fra tidligere: 

 

Helle: Det er opplest og vedtatt. 
Janne: Du hører det om og om igjen. 
Anita: Det er jo det jeg sier, folk blir mettet (Gruppe A). 
 
 

Gruppe B er i samsvar med gruppe A av den oppfatning at denne artikkelen hører hjemme i 

båsen ”gjentakende budskap om soling” som dreier seg om aspekter de allerede har god greie 

på (jamfør kapittel 5.2.2). Imidlertid uttaler flere respondenter fra de to ulike gruppene at det 

kan være lett å glemme de ulike virkningsmekanismene UVA–stråler har i forhold til UVB-

stråler. Likevel er ikke dette informasjon de ser på som spesielt viktig. Ingen av 

intervjuobjektene sier at de ville ha lest denne artikkelen dersom de hadde kommet over den 

ellers i dagliglivet. Påfallende er det også at selv om respondentene nylig hadde lest denne 

saken, husket de heller lite av innholdet under selve fokusgruppesamtalene, noe som tyder på 

at slike budskap blir prosessert i svært liten grad, dersom de i det hele tatt blir prosessert 
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(jamfør kapittel 3.7.2). Disse faktorene samsvarer med det jeg tidligere har fremsatt angående 

den svært svake påvirkningen som ligger i slike budskap. Respondentene er rett og slett ikke 

motivert til å granske slik informasjon (jamfør kapittel 5.2.2). Redaksjonell omtale eller andre 

informasjonstiltak med hovedvekten på denne kategorien av faktabudskap vil således ikke nå 

gjennom til noen av mine respondenter.  

 

 

6. 2 Redaksjonell omtale om bruk av selvbruning   

 
Den neste saken satte jeg sammen av to ulike artikler. For det første hentet jeg et utdrag fra en 

artikkel i Dagbladet (Dagbladet 15.06.2004) der Ole Fyrand, som av respondentene blir sett 

på som en troverdig og faglig kvalifisert kilde (jamfør kapittel 5.2.3), fokuserer litt på 

skadevirkningene av soling, men som i stedet for å moralisere om beskyttelse i solen, snarere 

trekker frem selvbruning som et positivt alternativ til solen for å oppnå brunfarge. Jeg satte 

dette sammen med en sak hentet fra klikk.no (klikk.no 2006), der innholdet omhandler tips for 

å oppnå en naturlig og fin brunfarge uten sol, men ved hjelp av selvbruningsprodukter som 

krem, spray og servietter28(jamfør vedlegg 5).     

 

Begge grupper sier for det første at det at Ole Fyrand i begynnelsen står som kilde, vil bidra til 

å heve budskapets troverdighet. Videre er gruppe As første tanker om innlegget at selv om de 

tidligere har lest lignende informasjon, mener de likevel at de her finner nye elementer.  Det 

aller viktigste i så måte er at innholdet fokuserer på et alternativ til soling for å bli brun, og 

ikke bare på skadevirkningene av soling og solkrem som beskyttelse, slik som de aller fleste 

budskap om soling. Det er i den sammenheng også positivt at informasjonen kun så vidt 

nevner negative konsekvenser og i stedet går rett på hvordan man kan bli brun og samtidig 

unngå risiko. Dessuten vekker overskriften, som tilsier at man kan bli ”lekker på 1-2-3”, 

jentenes nysgjerrighet:  

 
Randi: Dette hadde jeg lest, det står jo lekker på en to tre. 
Oda: Ja den er jo kjempebra viss du er keen på å slutte å ta solarium. 
Helle: Ja da må det være såpass mye tekst også.  
Anita: Jeg tror på disse bladene, og alle vet om skadevirkningene om soling, men her finner du et 
alternativ. Og viss jeg hadde tatt sol nå så hadde jeg jo kanskje vært interessert i å få vite hvordan jeg 
kunne bli brun på en to tre, i stedet for å måtte ligge der i solariet (gruppe A). 

                                                
28 Jeg har til nå konsentrert meg om selvbruningskrem og Spray Tan som man utfører i salonger. Imidlertid 
finnes det også mange andre brun uten sol - produkter som man kan påføre hjemme.  
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Når det gjelder gruppe B var disse intervjuobjektene mer skeptiske til dette utklippet. De får 

assosiasjoner til båsen ”typisk” ukeblad. I tillegg mener de at det nesten kan se ut som om det 

er Lancôme eller en annen kommersiell aktør som har spyttet inn penger for å få utarbeidet 

denne saken, slik at de kan få fremmet sin egen inntjening. Som vi tidligere har sett har 

jentene i gruppe B en negativ holdning til selvbruningsprodukter (jamfør kapittel 5.3.3). Dette 

underbygges når jentene sier at de ikke ville ha gransket en slik artikkel. I tillegg til at de har 

en negativ holdning, kan deres uttalelser også tolkes som dissonansreduserende strategier som 

forsvar av egen atferd og selektive unngåelse av slike budskap som bestrider deres eget 

solingsmønster (jamfør kapittel 5.3.3. og 3.5):  

 
Lise: Jeg ville tenkt at æsj, det går på selvbruningskrem, det gidder jeg ikke å lese. Det går jo på 
omvending, ikke ta sol, ta heller å bruk disse produktene her. 

 

 

6. 3 ”Fargekartet”, - en miks av humor og rasjonalitet   

 

Det tredje utklippet, ”fargekartet”, dreier seg om en kampanje fra KF som hadde som 

målsetting å minne befolkningen på at vinterblek hud lett blir brent i påske, - og sommersol 

(jamfør vedlegg 6). Gruppe A synes i utgangspunktet at kampanjen er ”positiv” og ”litt 

morsom”:  

   

Randi: Ja den er litt morsom. 
Anita: Ja det er sånn malekart man kan bruke når man skal finne farge til kjøkkenet liksom. 
Randi: Jeg tar reke. 
Kaja: Den er litt morsom og de nevner faktisk ikke «pass deg for kreft» liksom. Men på den annen side 
så er det bare at man på passe seg så man ikke blir brent, ikke noe mer enn det. Det blir litt for uskyldig.  
Anita: Ja men, den her er mye mer å høre på enn mye av den vanlige informasjonen som kommer om 
soling, den her er litt mer spesiell. 
Randi: Når du ser fargen «hummer», ja det er jo ikke sånn du vil bli seende ut.  
Anita: Den er jo positiv og reell.  
Helle: Ja du kjenner deg igjen (gruppe A).  

 
 

Imidlertid sier respondentene at KF ikke bare burde fokusert på hva som skjer med huden når 

den blir solbrent, da dette er noe som er av forbigående karakter. I stedet kunne de hatt en 

skala som eksempelvis sa ”når du blir hummer får du rynker”, eller ”når du blir fyrtårn får du 

hudkreft”. Imidlertid presiserer jentene at siden kampanjen kan vekke positive assosiasjoner 

(humor) kan det slå feil ut å kombinere dette med et negativt element som frykt:  
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Kaja: Nei jeg synes ikke man skal blande det, om du fokuserer på noe positivt også kommer det noe 
kjipt så blir det, ja..(gruppe A).  
 

Det at budskapet i utgangspunktet vekker positive assosiasjoner hos denne gruppen, er likevel 

ikke nok. Intervjuobjektene sier at dersom de hadde kommet over denne kampanjen i en 

annen setting, ville de mest sannsynlig ikke ha lagt merke til den, og det ville dermed heller 

ikke oppstått noen sentral prosessering (jamfør kapittel 3.7.1): 

   

Kaja: Den er sånn at viss du slår den opp på en side så er det sånn, ja! 
Janne: Jeg tror denne er sånn typisk som du bare blar forbi. 
Helle: Sånn, ferdig (gruppe A)! 

 
Jentene i gruppe B har en tilsvarende forståelse av dette. Til og med mens de skulle lese 

gjennom klippene i forkant av fokusgruppene, var det mest fristende å bare hoppe over denne:      

 

Stine: Min første reaksjon mens jeg leste gjennom utklippene var at “å ja var det det var ja”, også 
bladde jeg bare videre til neste (gruppe B). 

 
I motsetning til gruppe A får jentene i gruppe B heller ingen positive assosiasjoner til dette 

budskapet i det hele tatt:      

 
Gina: Den spiller liksom på humor, og den er liksom ikke avskrekkende i det hele tatt.  
Vilde: Men det ser jo ut som om det bare er reklame for PH-verdi eller noe. 
Pia: Jeg tror ikke den er så veldig virkningsfull, jeg vet ikke hvor mange som tar på seg mer solkrem 
etter å ha lest denne. 
Pia: Og den virker jo mot sin hensikt også, du får jo ikke lyst til å være skjærtorsdag liksom. 
Lise: Ja da virker Påskeaften bedre.  
Vilde: Den er ikke noe morsom.  
Maja: Jeg synes den er lettvin jeg. 
Vilde: Billig. 
Gina: Også er den litt sånn snusfornuftig, sånn som alle vet, og så står det Den Norske Kreftforening 
helt på slutten, som alle har et sånt “de der oppe” - forhold til, jeg synes ikke den er virkningsfull. 
Maja: Og jeg synes, beskytt deg med klær, solbriller og høy solfaktor, det blir en sånn ordre på en måte, 
jeg synes at det gjør at man føler seg litt lite smart eller mindre intelligent. 
Unisont: Ja (gruppe B).  
 

 
Denne kampanjen har som vi ser antagelig ikke noen virkning på jentene i gruppe B i det hele 

tatt, da den snarere vekker negative assosiasjoner enn positive. I tillegg sier disse 

intervjuobjektene, i samsvar med gruppe B, at dette er et typisk eksempel på en kampanje om 

de bare blar rett forbi, og som dermed ikke virker inn på dem. Det at KF tydelig står som kilde 

gjør persepsjonene av kampanjen ytterligere delikat, da gruppe B, som vi tidligere har sett, 

ikke har en særlig positiv oppfatning av organisasjonen. Ut fra det jeg her har fremsatt innbyr 

ikke denne kampanjen til gransking hos intervjuobjektene i verken gruppe A eller B. 
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6. 4 ”Ragnhild - kampanjen”, – basert på fryktvekkende budskap   

 
Det siste utklippet gjaldt ”Ragnhild-kampanjen”, som jeg tidligere har presentert (jamfør 

kapittel 2.1.1). Denne kampanjen ble ansett som å skape god oppmerksomhet blant 

målgruppen, unge kvinner fra storby og med middelklassebakgrunn som mine respondenter, 

da den pågikk (ibid).  Budskapet ble personifisert gjennom en kvinne på 39 år som kom fra 

samme kontekst som målgruppen. Målsetningen med kampanjen var at målgruppene både 

skulle kjøpe og bruke solkrem (jamfør vedlegg 7).  

 

Respondentene i gruppe A syns kampanjen er ok, men mener likevel at den blir ”borte” i 

mengden av lignende budskap om ulike risikoer, noe som kan føre til at den og lignende 

budskap får en innskrenket effekt i forhold til det som antagelig er intendert: 

 

Anita: Jeg hadde kanskje blitt skremt av denne, men jeg synes den drukner i mengden.  
Kaja: Sånne ting har du jo lært om siden du var 14 år.  
Randi: Du blir immun.  
Anita: … det er så mye sånne kampanjer av den typen.. 
Randi: Ja, ikke røyk, bruk kondom, ikke fyllekjør... 
Helle: HIV og AIDS. 
Anita: Ja det er jo tragisk, men de skal jo skremme deg så sinnsykt mye, det blir for mye, jeg blir ikke 
skremt av det. De må prøve å finne på noe nytt, det er for mange av de typene der (gruppe A). 
 

Gruppe A mener også at det er for mye tekst i denne kampanjen. De skjønner hva som har 

skjedd bare ved å se på bildet og overskriften. Imidlertid er det ok å bruke litt tekst, men det 

må ikke bli for mye faktaopplysninger i samme leia som tilfellet ”soling og solskader”( 

jamfør kapittel 6.1).  

Generaliserbarheten av budskapet ble også diskutert. Det at kampanjen fokuserer på et arr 

etter en hudkreftoperasjon er i følge respondentene for lite skremmende, da dette er noe som 

kun vil skje med noen ytterst få storsolere. Et slikt argument blir sett på som noe ”fjernt” med 

minimal effekt. Imidlertid er jentene klar over at hudkreft i seg selv kan inntreffe på et tidlig 

stadium i livet og de mener ikke at hudkreft må sees bort fra som argumentasjon. Problemet 

med å bruke hudkreft som argument er likevel i følge respondentene at storsolere håndterer 

farene for å utvikle denne sykdommen gjennom å blant annet si til seg selv at de kan få dette 

av mange andre årsaker også (jamfør kapittel 5.3.2):   
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Anita: Men de tenker jo sånn at ”kreft kan jeg få av hva som helst, derfor gidder jeg ikke slutte å sole 
meg, da kan jeg like godt slutte å spise agurker”.  
Helle: Ja det er veldig sant (gruppe A). 

 

Sykdommen i seg selv er antagelig ikke avskrekkende nok, og jentene bemerker at det 

muligens kan være mer slagkraftig å fokusere på effekter på utseendet som konsekvens av 

hudkreft, som ”utesing” av kroppen eller tap av hår som følge av cellegift. Likevel er det i 

følge respondentene mer effektivt å fokusere på enda mer kortsiktige effekter som det er 

større sannsynlighet for at kan inntreffe (jamfør kapittel 3.7.4). Tidlig aldring av huden vil 

være den mest sannsynlige konsekvensen i så måte, og også det som vanskeligst kan 

bortforklares da dette er noe som rammer ”alle”: 

 

Randi: Det er ikke alle som får kreft men alle får rynker. 
Anita: Men kreften er verst. 
Randi: Ja kreften er verst selvfølgelig, men rynkene kommer før. 
Helle: Ja også tenker man sånn at man får kreft av alt, det kan man liksom ikke ta i betraktning, det er 
mer sånne synlige konsekvenser her og nå, du får rynker, det er det ikke noe tvil om. Med kreften så er 
det sånn derre gambling, sannsynligvis så får du ikke kreft men… 
Oda (…): det som er viktigst er her og nå.  
Helle: Ja, det er jo sånn kortsiktig tankegang, du vil være brun fordi du vil være pen, men baksiden der 
er at du blir stygg fordi du får rynker, så da er det på en måte ”ads up”(gruppe A).  

 

Imidlertid har vi sett at strategier for å redusere slik dissonans, som er knyttet til faren for å 

utvikle hudkreft i ung alder, også er til stede blant de nåværende storsolerne (jamfør kapittel 

5.3.2). Likevel er det nok vanskeligere å bortforklare rynker enn hudkreft.  

 

Et annet aspekt ved denne kampanjen, er at respondentene oppfatter ”Ragnhild” som å være 

altfor gammel i forhold til hensikten med budskapet. I følge intervjuobjektene hører hun 

hjemme i foreldregenerasjonen, noe som kan være for perifert til at budskapet skal ha en 

relevant virkning på mottakerne.  

 
Randi (til Janne): Men hadde man plassert et bilde av deg der i stedet, som er 22 år, der du hadde sett 
helt GRUSOM ut, og viss det hadde stått at ”tar du sol mer enn to ganger i uken så kan du komme til å 
se sånn ut”, da tror jeg faktisk jeg nesten hadde sluttet dersom jeg fortsatt hadde tatt sol. DET er 
VELDIG synlig (gruppe A). 
 

Når det gjelder gruppe Bs refleksjoner omkring denne kampanjen, er de samstemte om at 

denne appellerer mye mer til dem enn de tre forhenværende klippene. Dette spesielt fordi den 

spiller på relevante følelser omkring egen risikoatferd:    

 
Gina: Jeg ble litt skremt av denne. 
Vilde: Ja det ser ut som om hun har et krater i ansiktet liksom (gruppe B). 
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Imidlertid er det noen elementer som ødelegger jentenes resepsjon av budskapet. For det 

første at det som vi har sett blir borte i mengden av lignende kampanjer. I tillegg kan det at de 

i utgangspunktet ikke er motiverte for å ta til seg meddelelser om soling generelt virke 

hemmende på mottaket av en slik kampanje (jamfør kapitel 5.2.2). Det at KF står som 

eksplisitt kilde kan også bringe med seg negative aspekter, fordi denne organisasjonen blir 

ansett som å være en negativ avsender (jamfør kapittel 5.2.4).  

 
Maja: Slagordet ødelegger; ”velg solfaktor, ikke risikofaktor”, plutselig var du tilbake i Norge, i 
virkeligheten igjen.      
Pia. Den blir formanende igjen.  
Maja: Ja reklame igjen fra Kreftforeningen (gruppe B).  

 

I tillegg mener intervjuobjektene, i likhet med gruppe A, at kampanjen har for mye tekst. De 

mener også at ”Ragnhilds” alder er uheldig; hun er for gammel og burde ha blitt byttet ut med 

ei jente på deres egen alder. Jentene trekker frem at dette kunne ha vært ”før og etter” bilder 

av ei jente før og etter soling over noen år i ung alder, der de utseendemessige konsekvensene 

ble tillagt vekt. Kampanjen burde også ha fokusert på rynker i stedet for et arr etter en 

hudkreftoperasjon, da dette er mer realistisk og nærliggende at kan inntreffe:    

 
Vilde: Ja det er mer skremmende med rynker, og akkurat på kampanjer er det lettere å vise.  
Pia: Det hadde vært interessant å se viss de kunne ha manipulert ansiktet ditt, så med så og så mange 
soltimer, så sånn vil du se ut om så og så lenge (gruppe B).  

 
Disse aspektene ser vi at samsvarer med gruppe As meninger. Men selv om kampanjen gjør 

inntrykk på gruppe B, er det likevel et spørsmål om hvorvidt den har et langvarig 

påvirkningspotensial. Vi kan her se likhetstrekk med den midlertidige atferdsendringen som 

inntreffer etter at respondentene har vært utsatt for fryktvekkende budskap som rommer 

nærhet og personlig relevans i de tilfellene hvor de har støtt på rynker hos personer i deres 

omgangskrets (jamfør kapittel 5.3.2). Imidlertid har dette som vi også har sett ingen langvarig 

effekt(ibid). Uansett kan slike budskap være oppmerksomhetsskapende, og føre til en sentral 

prosessering (jamfør kapittel 3.7.3). Videre kan de utgjøre en ramme og basis for andre 

informasjonstiltak, og dermed gjøre effekten av disse større (Breck 2001:88). Men kun i seg 

selv vil nok ikke slike budskap føre til vedvarende endringer:  

 

Vilde: Jeg tror ikke jeg kommer til å ligge å tenke på henne når jeg legger meg om kvelden, men jeg 
kan komme til å tenke på den litt, men kommer til å slå den fort fra meg igjen (gruppe B). 
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6. 5 Respondentenes preferanser for fremtidige informasjonstiltak 

 
Utklippene jeg her har gjennomgått ble som vi har sett tillagt ulike meninger av de to 

gruppene, men det var også en del likheter. Med bakgrunn i persepsjonene av disse utklippene 

vil jeg nå se på hvilke budskap respondentene ville ha tatt utgangspunkt i dersom de skulle 

utformet et fremtidig informasjonstiltak om soling rettet mot storsolere. I dette ligger også 

hvilke andre aspekter de ville ha lagt til eller eliminert i denne forbindelse.  

 

Gruppe A mener at dersom man skulle tatt utgangspunkt i disse klippene, må det en blanding 

av dem til. De ville for det første valgt bort artikkelen om ”soling og solskader”, da denne har 

et innhold som er ”fullstendig oppbrukt”(jamfør 5.2.2). I tillegg mener de at ”fargekartet” 

heller ikke har et budskap som oppfordrer til gransking, noe som også fører til en eliminering.  

 

De ville heller startet med et fryktbudskap på samme måte som ”Ragnhild- kampanjen”. Men 

det ville da vært essensielt at ”Ragnhild” ble byttet ut med ei jente på respondentenes alder, 

som har personlig erfaring med skadelige konsekvenser på utseendet, helst i form av rynker:    

 

Helle: Utseendet er hellig.  
Oda: Ja, utseendet er så viktig at de blir dumme. 
Anita: Ja, de setter jo helsa på gjerdet for å være brune, også tenker de at ”bare jeg er brun så ser guttene 
etter meg”.  
Randi: Men de snur seg jo ikke viss du har masse rynker. 
Helle: (…) og da blir det perfekt å bruke unge jenter på vår alder som har fått masse rynker som følge 
av soling (gruppe A). 

 

Videre mener respondentene at et fremtidig budskap bør fokusere litt på at personens skader 

kommer av et overdrevent solariumsforbruk, og ikke bare av soling i den naturlige solen. I 

følge jentene er det mindre fokus på solariumssoling enn på utesoling i mediene, og 

budskapene blir dermed for lite spesifikke:  

 
Helle: Alle soler seg ute, og man forbinder ofte solen ute med noe positivt og solen inne med noe 
negativt.  
Oda: Ja det er veldig bra å lage et skille der. 
Randi: Man skulle skrevet solarium, ikke solfaktor, for alle bruker solfaktor, og de tenker at ”det 
kommer jo aldri til å skje med meg”, men hadde det stått solarium så hadde jeg bare ... (gruppe A).  

 

Skader på utseendet i form av rynker som konsekvens av et høyt solariumsforbruk bør i følge 

jentene videre kombineres med et budskap i samme kategori som ”hvordan bruke 

selvbruning”. Dette ser at vi at oppfyller kravene om en anbefalning og et mestringselement  i 

de tilfellene hvor man benytter seg av fryktbudskap (jamfør kapittel 3.7.4). Det er da viktig at 
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selvbruningsmetoder står som et direkte positivt alternativ til solarium og en løsning på den 

oppståtte frykten som ligger i et budskap jentene kan identifisere seg med (jamfør kapittel 

3.7.4):   

 
Janne: Det er jo slik at den med hun ”Ragnhild” er skremsel, mens denne om selvbruning er et alternativ 
til hvordan du kan løse skremselen. 
Kaja: Ja, ”Ragnhild” kunne godt ha hatt selvbruning som et alternativ til hvordan man ikke skal ende 
opp som henne (gruppe A). 

 

Når det gjelder hvor jentene i gruppe A mener at et slikt budskap bør fremtre, sier de at en 

helsides annonse i Dagbladet eller VG, eller en spot på TV Norge eller på kino kunne fungert 

fordelaktig. I tillegg mener de at det kunne vært formålstjenlig å benytte seg av overraskende 

og uvanlige kanaler, som eksempelvis å henge opp kampanjer i solarier, for å fremme ”skrekk 

og advarsel” forut for og mens storsolerne utfører selve atferden. Dette innspillet er 

overensstemmende med at budskap som spiller på uvanlige elementer ofte bidrar til å fremme 

sentral prosessering (jamfør kapittel 3.7.3). I tillegg har vi sett at en sentral prosessering av 

negative konsekvenser av soling var en medvirkende årsak til at jentene i gruppe A endret sin 

atferd. Imidlertid finnes det allerede advarsler fra STS i solarier, men disse baserer seg i følge 

jentene på kjedelige, rasjonelle appeller som ikke blir sett på som oppmerksomhetsvekkende:  

 
Helle: Ja men det er ikke noe sånn som det står på røykpakkene, at røyking fremkaller kreft, det er jo 
ikke noe sånt i de baner i det hele tatt. 
Janne: Det er jo en sånn liten hyggelig trekant der det er advarsler, man bryr seg ikke om den (gruppe 
A).  

 

Vedrørende bruk av magasiner som kanal, mener intervjuobjektene at det ikke er 

hensiktsmessig å benytte seg av en annonse i denne kanalen, fordi man da kan risikere at dette 

ikke vil bli tatt seriøst, da mange assosierer slike blader med ”rosa overskrifter”29:   

 
Anita: Nei det kan ikke være for useriøst heller, i sånne blader der er det så mye skjønnhetstips, skal det 
komme en alvorlig annonse i Inside eller noe sånt så blir det helt feil (gruppe A). 
 

Dersom avsendere av slike budskap likevel skal benytte seg av et magasin, vil det i følge 

jentene være mer effektivt å benytte seg av en artikkel i stedet for en annonse: 

 
Randi: Ja også skriver man ”dette er Line 21 år, fra Ammerud, med masse rynker og et aldrende 
utseende fordi hun har solt seg så mye”( gruppe A). 

  

Budskap om soling kan i følge jentene også kombineres med personlig kommunikasjon, eller 

dette kan påvirke i seg selv. Vi har tidligere sett at det ligger en påvirkningskraft i å bli 

                                                
29 Ragnhild kampanjen ble satt inn i KK som annonse da den pågikk (jamfør vedlegg 1).  
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konfrontert med rynker eller hudkreft hos mennesker i respondentenes omgangskrets (jamfør 

kapittel 5.3.2). I denne forbindelse trekker jentene i gruppe A frem et eksempel på ansikt til 

ansikt kommunikasjon, der avsenderen ikke har noen personlig relasjon til mottakerne, men 

likevel kan påvirke. Dette handler om ”røykemannen” som med jevne mellomrom besøkte 

skolene deres i ungdomstiden for å forsøke å forebygge og oppheve røyking blant unge. 

Mannen hadde et apparat i lungene, og kunne knapt snakke etter å ha hatt lungekreft som 

konsekvens av røyking. Denne eksponeringen har brent seg fast i respondentenes 

hukommelse og jentene mener at dersom man hadde byttet ut denne mannen med ei ung jente 

med hudkreft og/eller rynker, kunne dette hatt stor påvirkningskraft:  

 

Helle: Ja også viss det hadde kommet ei jente i stedet for han da, med masse rynker og hudkreft og sagt 
at jeg har solt meg mye og jeg er bare 22 år …, det kan funke. 
Randi: Ja, viss du setter en 22 åring med monster ansikt opp mot de så må de jo bli skremt (gruppe A). 

 

Når det gjelder gruppe Bs refleksjoner angående implikasjoner for fremtidige budskap, 

foreligger det for det første en konsensus mellom de ulike gruppene når det kommer til 

”soling og solskader” og ”fargekartet”. Den førstnevnte er et eksempel på ”oppbrukte” 

argumenter, mens den sistnevnte ikke treffer dem overhodet:  

  

Stine: Det fargekartet var det dårligste.  
Gina: Det var ikke morsomt en gang.  
Vilde: Det er sånt man glemmer (gruppe B).  

 

Men i motsetning til gruppe A, mener de heller ikke at ”hvordan bruke selvbruning” vekker 

deres oppmerksomhet. Dette kommer trolig av at intervjuobjektene har en negativ holdning til 

bruk av slike produkter (jamfør kapittel 5.3.3). Det er helt klart ”Ragnhild” - kampanjen som 

vekker størst oppmerksomhet blant dem, og det er bred enighet om at fryktbudskap som dette 

er langt mer formålstjenlig enn bruk av rasjonelle budskap. Imidlertid må avsendere være 

forsiktige med å anvende slike virkemidler:  

 
Gina: Det må gjøres på en bra måte, man må ikke gjennomskue at det bare er for å påvirke oss.    
Pia: Frykt er bra, men samtidig må det ikke være for jævlig heller. For da tror jeg, vi ser jo ting litt 
mellom fingrene og vi orker ikke å se ting som vi gjør som er helt forferdelig, så da later vi som om vi 
ikke har lest det og bare blar over.  
Gina: Ja også tenker man at så ille er det jo ikke med meg.  
Maja: Ja man fortenger det nesten litt.  
Pia: Det må være litt fælt, samtidig som du klarer å se det.  
Vilde: Ja, men ikke sånn som den røykekampanjen, den var i drøyeste laget. 
Lise: Ja, den var kjempeekkel (gruppe B).    
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Av dette ser vi at fryktbudskap ikke bør være for ekstreme. De må ikke skape så sterkt ubehag 

at jentene selektivt unngår slike meddelelser for å skåne seg selv (jamfør kapittel 3.5). 

Dersom fryktbudskap blir for sterke kan de også virke mot sin hensikt, og snarere vekke 

opposisjon enn endring (ibid). Slike fryktbudskap bør i følge jentene heller være av en 

moderat art som de kan klare å forholde seg til (jamfør kapittel 3.7.4).   

 

Selv om jentene mener at ”Ragnhild – kampanjen” var den beste av de fire utklippene, mener 

de likevel, i likhet med gruppe A, at Ragnhild burde byttes ut med en yngre utgave med 

gammel hud:   

 

Vilde: Men man kunne brukt en sånn lignende kampanje da; her er ansiktet ditt om noen år viss du 
fortsetter å ta sol.  
Stine: Helt dratt og skrukkete og skitten i trynet. 
Pia: Ja det var en for ikke så lenge siden om narkotika, i England, det var ei som var dritpen og etter så 
og så mange år med narkotika så var hun helt ødelagt i ansiktet. 
Vilde: DET tror jeg på… veldig.  
Stine: Det funker (gruppe B).  
         

Den kampanjen som ”Pia” referer til, er en ”anti-drug drive” som over en periode i 2004 

verserte på blant annet ølflasker, nattklubbflyers og plakater i Storbritannia (BBC 2006). 

Kampanjen søkte å forebygge og motvirke kokainmisbruk og viser før og etter bilder av tre 

ulike jenter i tyveårene som har fått ansiktet dramatisk ødelagt etter kort tids kokainmisbruk. 

Dette er et eksempel på en virkelighetsnær skjebne som jentene mener å bli påvirket av 

(jamfør kapittel 5.3.2). I forbindelse med hudkreft og rynker som følge av soling bør slike 

realistiske historier i følge respondentene handle om jenter på dere egen alder, og hva som 

kan skje med dem. Det må også skapes en forståelse av at de negative konsekvensene er noe 

som kan ramme dem på et snarlig tidspunkt. Kort fortalt kan jentenes oppfatninger av 

fremtidige budskap oppsummeres slik: 

 

Pia: Kilden bør henvende seg personlig og budskapet bør si DU for å være mest mulig personlig, og 
jenta bør være på min alder og være norsk, sole seg like mye som meg og skremme meg en del, men 
ikke for mye (gruppe B).  
 

Slike annonser kan i følge respondentene bli fremstilt i eksempelvis VG og Dagbladet og i 

kollektivtrafikken. Respondentene sier også at dersom en slik kampanje blir til en ”snakkis” 

vil den ha lettere for å legge seg i hukommelsen på mottakerne. Eksempler på dette er 

reklamer som VG sin ”ka du trur?”, Rema1000s “Doffen har daua”, samt Solo-reklamene, og 

Telenor-reklamene. Den vil også kunne skape større oppmerksomhet dersom den blir 

presentert gjennom en særegen kanal og på en uvanlig måte slik også jentene i gruppe A 
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nevnte (jamfør kapittel 3.7.2). Gruppe B trekker også frem solarier som en velegnet kanal i så 

måte. Selv om jentene tidligere har lagt merke til trekantadvarslene som står inne i solariene, 

har de aldri lest hva som egentlig står der. Det kan derfor, i samsvar med gruppe As meninger, 

være en idé å bytte ut disse advarslene med egenartete fryktkampanjer som kan fungere som 

en overraskende appell og dermed innby til sentral prosessering (ibid). 

 
Imidlertid er det i følge jentene i gruppe B ikke sikkert at en annonse alltid er den rette 

kanalen, i alle fall ikke om den settes inn i et magasin. Dette fordi de mener at noe slikt hadde 

brutt med det ellers så ”bekymringsløse” innholdet, noe vi ser at samsvarer med meningene til 

gruppe A om samme tema. Antagelig vil en reportasje fra virkeligheten i et magasin ha større 

påvirkningspotensial enn en annonse. En slik artikkel kan eksempelvis handle om ei jente som 

er lik intervjuobjektene når det kommer til alder og utseendet, som tidligere gjorde alle de 

tingene de nå gjør, og som også solte seg for å være pen. Videre må denne solingen ha ledet 

til hudkreft og/ eller rynker, noe som igjen fører til at både liv og utseendet endrer seg-kanskje 

hun ikke en gang overlever. I tillegg bør det være en visuell sammenligning av hvordan hun er 

nå, med hvordan hun var før, for å skape en forståelse av alvorligheten:  

 

Pia: Sånn som, når det er en reportasje i Henne, som går mer i dybden... 
Unisont: Ja. 
Stine: Fra virkeligheten. 
Pia: Sånn som, jeg husker ikke hvilket blad det var men jeg lurer på om det var KK eller Henne eller 
noe, som hadde fulgt en mor som hadde hudkreft i et år og helt til hun døde, og de fulgte begravelsen og 
det var bilder fra alt, og sånt påvirker meg, selv om jeg ikke visste hvem hun var, men sånn derre 
“mistet beinet i en bilulykke” i Se & Hør det blir jeg ikke så….    
Maja: Men de skulle brukt en på vår alder i den reportasjen, og jeg tror på en måte de måtte gått ned på 
alle de tingene som vi tar som en selvfølge at vi kan gjøre nå, som kanskje når noen får cellegift eller 
kreft så kan man faktisk ikke gjøre alle de tingene, viss de lager en lang artikkel om hvordan 
hverdagslivet til den jenta blir forandret og… 
Vilde: Eller viser en jente med hår og uten hår. 
Maja: Ja liksom, sånn var hun før, også ser du at “oj hun var jo helt lik meg”(gruppe B). 

  

Det jeg til nå har fremsatt om budskap levner ingen tvil om at fryktbudskap kan vekke 

oppmerksomhet hos og en sentral prosessering blant mine respondenter (3.7.2), noe som igjen 

kan lede til atferdsendringer i riktig retning (jamfør kapittel 5.3.2). Imidlertid mener jentene at 

det er stor forskjell på å lese om eller støte på noe av personlig relevans som skremmer dem, 

og å endre atferd i tråd med det som er anbefalt i budskapet. Frykten som oppstår har dermed 

ikke noen langvarig effekt på dem, i likhet med andre kampanjer om andre typer risikoatferd:  

 

Lise: Men det er ikke alt som virker, viss du ser på røyking og sånne trafikkulykker, sånne skrekkgreier, 
det er ikke alltid det har bra effekt likevel.  
Vilde: Det står jo på hver eneste røykpakke, dette dreper deg?  
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Lise: Jeg er ikke sikker på hvorfor det ikke har noen effekt, men det kan bli for mye. Du får kanskje litt 
skrekk der og da, men jeg tror ikke alltid at det har noen langvarig effekt på meg 
Maja: Jeg ville nok bekymret meg for det resten av dagen i alle fall, dersom jeg hadde lest noe sånt, 
men jeg vet ikke om det ville vært noe mer enn det (gruppe B).   
 
 
 

6. 6 Oppsummering 

 

Om jeg skal ta utgangspunkt i det mine respondenter her har ytret, kan jeg for det første 

argumentere for at rasjonelle budskap i samme genre som ”soling og solskader” ikke har noen 

effekt på noen av dem, da dette dreier seg om ”oppbrukte argumenter” som verken blir 

gransket eller husket (jamfør kapittel 5.2.2). Heller ikke forsøket på humor, representert 

gjennom ”fargekartet”, appellerte særlig til noen av respondentene, og dette budskapet ville  

antagelig heller ikke blitt prosessert dersom jentene hadde kommet over det i en annen setting.   

Når det gjelder klippet om selvbruning som et positivt alternativ til hvordan man kan løse 

problemet med skadevirkningene av soling, fikk dette ulik respons i de to forskjellige 

gruppene. Gruppe A mente at dette var en ny måte å presentere konsekvensene av soling på, i 

og med at man her blir presentert for skadelige følger i liten grad, men heller blir forevist 

hvordan man kan unngå risiko gjennom å benytte ufarlige metoder for å bli brun. Denne 

positive oppfatningen kan ha sitt utspring i at disse jentene nå har en positiv holdning til 

selvbruningsprodukter. Gruppe B mener på sin side at budskapet ikke innbyr til gransking. 

Dette kan være en konsekvens av at det bekjemper deres negative holdninger til 

selvbruningsprodukter. Når disse jentene møter på slike budskap i dagliglivet kan de komme 

til å forsterke sitt forsvar av egen atferd, og/eller bevisst forsøke å unngå slik informasjon 

(selektiv informasjon) (jamfør kapittel 3.5). ”Ragnhild-kampanjen” vakte helt klart størst 

oppmerksomhet blant samtlige respondenter, men jentene mener likevel at den ”drukner” i 

mengden av lignende kampanjer om risikoatferd, og at den inneholder for mye tekst. 

”Ragnhild” er i tillegg for gammel, noe som fører med seg at budskapet som ligger i hennes 

ødelagte utseendet blir for perifert. Mer hensiktsmessig påvirkning ligger i følge 

respondentene i å benytte seg av ”før og etter”-fremstillinger av jenter på deres egen alder 

med et vandalisert ytre som følge av at hudkreft eller rynker har oppstått som direkte 

konsekvens av soling. Antagelig er det mer hensiktsmessig å fokusere på rynker, da rynker 

blir sett på som noe som rammer ”alle”, i motsetning til hudkreft som rammer færre. Et sådant 

budskap bør også til en viss grad fokusere mer spesifikt på at disse skadene kommer av 

solariumsbruk. Frykten som blir forsøkt vekket bør være av en moderat art, og 
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selvbruningsmetoder bør settes frem som et positivt alternativ til hvordan man kan løse 

frykten og de beklagelige konsekvensene av å bruke solarium, men samtidig oppnå målet om 

en naturlig brunfarge (jamfør kapittel 3.7.4). En kort tekst om riktig bruk av 

selvbruningsprodukter bør også inngå i budskapet. Det ligger imidlertid en utfordring i at 

jentene i gruppe B har en negativ holdning til selvbruningsprodukter og dermed ikke ønsker å 

granske slike budskap. Likevel sier de at fryktbudskap kan fange deres oppmerksomhet, og 

dersom teksten om løsningsforslaget er enkel og blir infiltrert i fryktbudskapet er det også et 

håp om at dette kan bli lest.  

 

Et fremtidig kampanje kan i følge jentene eksempelvis inngå som en helsides annonse i 

Dagbladet eller VG, på plakater i kollektivtrafikken eller som spot på TV Norge eller på kino. 

I tillegg til annonser og artikler mener samtlige respondenter at det kan være formålstjenlig å 

benytte seg av overraskende kanaler, som å henge opp en slik kampanje inne i solarier slik at 

storsolerne blir møtt med et dissonansforsterkende og prosesseringsfremmende budskap før 

og mens de soler seg. Sentral prosessering og sterk dissonans i selve solingsøyeblikket var 

som jeg tidligere har nevnt en medvirkende årsak til at jentene i gruppe A endret sin 

solingsatferd (kapittel 5.3.2). Imidlertid tviler samtlige respondenter på at en annonse i et 

magasin hadde vært fordelaktig, da dette kan bryte med resten av innholdet som er lite 

alvorlig. Men magasiner kan utgjøre et hensiktsmessig medium dersom budskapet blir 

kanalisert gjennom en artikkel i stedet for en annonse. Dette kan være en reportasje fra 

virkeligheten der man eksempelvis møter ei jente som tidligere var lik respondentene i alder, 

utseendet, interesser og solingsmønster, men som nå har fått både utseendet og livet 

fullstendig endret på grunn av sin solingsatferd. Budskap gjennom slike kanaler kan også  

kombineres med personlig kommunikasjon som i følge jentene kan utføres med utgangspunkt 

i ”røykemannoppskriften” der man benytter seg av ei ung jente på intervjuobjektenes alder 

med et ødelagt utseende som møter mottakerne ansikt til ansikt enten på skoler eller på andre 

relevante møteplasser.  

 

Selv om budskapene jentene trakk frem kan vekke kognitiv dissonans, sentral prosessering og 

eventuelle midlertidige atferdsendringer, vil det være en utfordring å skape en langvarig effekt 

hos storsolerne. Likevel er det essensielt at budskapene kan skape oppmerksomhet, da det kan  

oppstå en lengre påvirkningseffekt dersom man kombinerer slike budskap med andre tiltak. 

Dette er noe jeg, sammen med andre aspekter, skal se nærmere på i det kommende kapitlet. 
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7. Avslutning 
 

 

 

Denne masteroppgaven bygger på to gjennomførte fokusgrupper med henholdsvis tidligere og 

nåværende storsolere som deltakere. Hovedmålet med denne studien var å se på hvordan 

respondentene vurderer ulike former for risikokommunikasjon om soling, og hva de ser på 

som effektiv og lite effektiv kommunikasjon i den forbindelse. I denne delen av oppgaven har 

jeg som formål å samle trådene med tanke på denne hovedproblemstillingen, samt de ulike 

underliggende problemstillingene (jamfør kapittel 1.3). Med bakgrunn i analysen vil jeg også 

identifisere tendenser jeg ser for meg at kan inngå i potensielt effektive fremtidige 

informasjonstiltak. Disse tendensene er riktignok ikke generaliserbare til hele segmentet som 

mine respondenter inngår i, men kan likevel utgjøre viktige bidrag med tanke på fremtidig 

kommunikasjon.   

 

I den første analysebolken (jamfør kapittel 5) ble datamaterialet analysert med The Theory of 

Planned Behaviour (TPB) som teoretisk rammeverk. Med denne modellen som ramme så jeg 

for det første på jentenes nåværende solingsatferd som også utgjør en del av 

atferdskomponenten i deres holdninger. Videre så jeg på respondentenes mediebruk, hvilken 

kunnskap de har om soling, hvor denne kunnskapen er hentet fra og hva slags persepsjoner de 

har av budskapene, samtidig som kildene bak informasjonen som kunnskapen har sin 

bakgrunn i ble belyst. Kunnskapen inngår i jentenes kognitive komponent og med bakgrunn i 

denne, samt deres atferdskomponent og følelser knyttet til soling (affektiv komponent) kunne 

jeg også få innblikk i selve holdningene. Jeg tok videre for meg respondentenes subjektive 

normer, med andre ord hvem de ser på som sine ”viktigste andre” i sine omgangskretser, hva 

disse personene mener om soling og i hvor stor grad de er tilbøyelige til å føye seg etter disse 

personenes meninger. Jeg har også undersøkt hvorvidt jentene oppfatter det som vanskelig å 

redusere sin solingsmengde, og om det er noen eksterne hindringer som gjør en atferdsendring 

vanskelig å gjennomføre. Til sammen utgjør disse momentene bakgrunnen for jentenes 

handlingsintensjon og mest sannsynlige fremtidige atferd.  

   

I det andre analysekapittelet, kapittel 6, beskrev jeg intervjuobjektenes persepsjoner av 

utvalgte medieklipp og kampanjer om soling, samt ulike elementer som de mener bør inngå i 
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fremtidige informasjonstiltak for å kunne endre holdninger og atferd i forbindelse med soling. 

Jeg tok også for meg hvilke kanaler respondentene ser på som mest velegnet å benytte seg av i 

så måte.  

 

Selv om TPB var den overordnede teorien i mesteparten av analysen, ble The Elaboration 

Likelihood Model (ELM) og teorien om kognitiv dissonans brukt som supplerende teorier 

som gjorde at jeg kunne gå mer i dybden på flere aspekter enn dersom jeg kun hadde benyttet 

meg av TPB. I dette kapitlet vil det komme frem hvordan de tre teoriene har vært nyttige for 

min hensikt og hvordan de kan si noe om min empiri, og motsatt; hvordan empirien kan si noe 

om teoriene.   

 

For å ta utgangspunkt i ELM, ga denne teorien meg viktig informasjon med tanke på å finne 

ut to sentrale aspekter vedrørende effektiv risikokommunikasjon; om jentene vektlegger 

budskap eller kilder i størst grad, og hva slags budskap og hvilke kilder de har mest positive 

oppfatninger av. I forbindelse med vektlegging av budskap eller kilder mener jeg ut fra mine 

funn at dette hovedsaklig ikke er snakk om noe enten eller, slik det kan se ut som at den 

opprinnelige ELM-modellen postulerer. Mine respondenter tar generelt både argumenter i 

budskapene (sentral faktor) og egenskaper ved kildene (perifer faktor) i betraktning når de 

skal vurdere informasjon. Vi har eksempelvis sett at dersom kilden er lik respondentene ut fra 

demografiske kriterier, oppfatninger, væremåte og atferd vil dette gjøre påvirkningen sterkere 

enn dersom dette skillet er stort. En slik kilde, som innbyr til identifikasjon, vil også føre med 

seg argumenter som innbyr til sentral prosessering gjennom både ord/tekst og visuelle beviser, 

og både egenskaper ved kilden og egenskaper ved budskapet vil dermed bli gransket.  

 

Det er også slik i andre tilfeller. Eksempelvis forbinder intervjuobjektene automatisk 

representanter for ”den velgjørende solen” med visse budskap og representanter for ”den 

farlige solen” med andre budskap. Gruppe A har mest forkjærlighet for kilder og budskap som 

springer ut fra synet på soling som farlig, mens gruppe B på motsatt side har mest til overs for 

synet på soling som velgjørende. Et unntak når det gjelder storsolerne i gruppe B er for 

hudleger og allmenleger, og da spesielt fastleger. Disse kan utgjøre en påvirkningskanal, både 

gjennom sin troverdige stilling og kompetanse og gjennom sine argumenter. Men når det 

gjelder KF, som er et svært fremtredende symbol for ”den farlige solen”, er det slik at gruppe 

B oppfatter denne organisasjonen som en negativ kilde, og budskap fra KF vil dermed 

automatisk ikke bli prosessert. Det er også slik at når intervjuobjektene i gruppe B, og i 
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gruppe A, møter på budskap om soling og solskader, som vi har sett at de er mettet på og ikke 

motiverte til å granske, vil verken budskapet eller kilden bak bli prosessert. Men når gruppe B 

mottar budskap fra en representant for ”den velgjørende solen” som Brun og Blid, om solens 

heldige virkninger, prosesserer de budskapene i stor grad. Dette som følge av at denne  kilden 

blir sett på som positiv, samtidig som den kommer med argumenter respondentene svært 

gjerne vil høre. Det kan også være slik at når respondentene i gruppe B ser logoen til Brun og 

Blid vekker dette assosiasjoner som gjør at de prosesserer en perifer faktor uavhengig av 

budskapet.  

 

Ut fra dette ser vi at budskap og kilder sammen utgjør påvirkningsgrunnlaget, og jeg mener 

derfor at det er mest nærliggende å tro at jentene hovedsaklig utfører en parallell 

prosessesering, der de tar både budskap og kilder i betraktning når de skal evaluere 

kommunikasjon. Dette samsvarer med James B. Stiffs kritikk av ELM, der han fremsetter at 

ELM ikke tar opp muligheten for at sentrale og perifere faktorer kan bli prosessert samtidig, 

da det ser ut til at  individer enten går en perifer eller en sentral rute (jamfør kapittel 3.7.5). 

Stiff mener også at en evaluerering av både faktorer ved argumentet (sentral rute) og faktorer 

ved kilden (perifer rute) kan oppstå når det foreligger et moderat eller uklart nivå av personlig 

relevans. Imidlertid mener jeg å ha funnet at dette også kan være tilfellet når den personlige 

relevansen er høy. Eksempelvis tar respondentene i gruppe B både personen (som appellerer 

til identifikasjon) og budskapet (som ligger i rynkene til personen) i betraktning når de 

innehar en høy prosessering som konsekvens av at de ser venninner og bekjente på sin egen 

alder som har fått et eldet utseendet som konsekvens av mye soling. Om man skal ta i 

betraktning det jeg her har funnet, bør avsendere av fremtidige budskap fokusere på både 

budskapselementer og kildeelementer for å kunne påvirke og nå ut til flest mulig gjennom 

fremtidige informasjonstiltak. 

 

Når det gjelder kilder blir som sagt ikke KF sett på som attraktiv av storsolerne i gruppe B, 

snarere tvert i mot. Disse respondentene har en aversjon mot denne organisasjonen og å bruke 

KF som avsender vil på det nåværende tidspunkt ha en motsatt effekt enn den intenderte. KF 

vil  ved å stå som direkte avsender vekke negative assosiasjoner hos gruppe B og selv om 

dette kan være med på å skape en assosiasjon til helsefarene ved å sole seg vil disse 

assosiasjonene være negative fordi KF blir forbundet med negative og ”oppbrukte” budskap. 

Om man skal ta respondentenes meninger i betraktning, bør andre avsendere bli benyttet, og i 

et langsiktig persepktiv bør KF bygge opp sitt omdømme ovenfor denne gruppen dersom de 
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skal kunne påvirke i fremtiden. Dette bør gjøres på en naturlig måte gjennom tanker, ord og 

handlinger i det daglige arbeidet (Warg 2000:60). En kilde som i følge storsolerne i gruppe B 

er attraktiv er eksempelvis Katrine Sørland. Dersom Sørland hadde vært talsperson i kampen 

mot solariumsbruk, i stedet for å fronte den kunne dette ha påvirket disse jentene. Imidlertid er 

det andre kilder som vekker positive assosiasjoner når det gjelder mottakernes interesser samt 

appellerer til identifikasjon og likhet, som innehar det største påvirkningspotensialet. 

  

Når det gjelder argumenter, bør disse være nyskapende, og gå bort fra de rasjonelle 

faktabudskapene om soling og solskader som har blitt gjentatt i altfor stor grad. Disse rådende 

budskapene vekker verken engasjement eller sentral prosessering hos noen av mine tolv 

respondenter fordi argumentene er brukt opp og metningspunktet er nådd. Det har med andre 

ord oppstått en slags ”trøtthetseffekt”. Imidlertid har samtlige intervjuobjekter tydelig 

opparbeidet seg et høyt kunnskapsnivå på området som konsekvens av at dette temaet i mange 

år har vært mye omtalt. Den kognitive komponenten i deres holdninger til soling innehar 

dermed mye kunnskap. Ut fra det som kom frem i fokusgruppene er det ingen merkbare 

forskjeller mellom de to gruppene når det gjelder besittelse av kunnskap, og det er dermed 

ikke mangel på dette som gjør at jentene i gruppe B soler seg mye. Det er heller ikke behov 

for mer kunnskap på dette området. Storsolerne i denne gruppen vet at soling er usunt, men de 

velger å sole seg likevel.   

 

For å unngå en slik ”trøtthetseffekt” er en nytenkning vedrørende variasjon av budskap og 

virkemidler viktig i fremtiden. Jeg tenker da først og fremst på planlagte 

informasjonskampanjer. Fordi kunnskapsnivået er såpass høyt er det viktig å være forsiktig 

med rasjonelle hvorfor-budskap, da denne typen informasjon ligger langt etter respondentenes 

kunnskapsnivå. Om man likevel skal ta i bruk rasjonelle appeller, bør disse kun fungere som 

en påminner om skadelige konsekvenser og ha et annet innhold enn de budskapene som nå er 

fremtredende. Med dette mener jeg at man eksempelvis ikke kun bør fokusere på 

skadevirkningene av soling, og hvor farlig dette er (ensidige budskap), men også på at solen 

har flere positive aspekter (tosidige budskap) (jamfør kapittel  3.7.4). I forbindelse med dette 

kunne det vært gunstig om representanter for ”den farlige” og ”den velgjørende” solen hadde 

gått sammen og presisert informasjonen slik at storsolerne i mindre grad kan ta argumenter 

om sunn soling til inntekt for egen atferd. Med tanke på rasjonelle appeller kan et fokus på 

solariumsbruk på bekostning av utesoling også være hensiktsmessig. Imidlertid bør det altså 

legges betraktelig mer vekt på hvordan man kan endre sin solingsatferd enn på hvorfor. Dette 
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bør helst ikke basere seg på lange rasjonelle utlegginger, men heller på visuelle uttrykk som 

vekker en følelse av frykt hos mottakerne. En slik tankegang kan for det første implementeres 

gjennom bruk av moderate og realistiske fryktvekkende virkemidler for å få mottakerne 

personlig involvert i saken. Fryktbudskapene bør vekke en tilstrekkelig emosjonell spenning 

som mottakerne får behov for å kvitte seg med fordi den er ubehagelig. Dette samsvarer også 

med det ubehaget som blir vekket av kognitiv dissonans (jamfør kapittel 3.5).  

 

For det første bør slike fryktbudskap forsøke å øke jentenes persepsjoner av egen sårbarhet i 

forhold til skadevirkninger av soling, noe som først og fremst kan gjøres gjennom å  fokusere 

mer på kortsiktige enn på langsiktige virkninger. For storsolerne i gruppe B er det langt 

viktigere å være brun og attraktiv nå enn å eksempelvis utvikle hudkreft lenger frem i tid. Slik 

er det generelt på de fleste andre områder også; det er er vanskelig å endre atferd som er 

relatert til langsiktige mål hos unge målgrupper (jamfør kapittel 3.7.4). Budskapet bør derfor 

utformes slik at den personlige relevansen og sårbarheten øker, gjennom et fokus på at 

hudkreft faktisk kan inntreffe på et nært tidspunkt. Imidlertid vil det antagelig være mer 

effektivt å konsentrere seg om umiddelbare konsekvenser som går direkte på utseendet. Trolig  

er et fokus på rynker mest effektivt i så måte, da samtlige respondenter mener det er mer 

sannsynlig at dette kan komme til å ramme dem enn tilfellet hudkreft. Man kan i såfall 

fokusere på det paradokset som ligger i at soling er et middel for å oppnå et vakrere utseendet 

men at dette lett kan føre til en motsatt effekt; et rynkete og ”gammelt” ytre. Det kan også 

være essensielt å ta for seg kortsiktige fordeler og gevinster i stedet for kortsiktige ulemper, 

gjennom eksempelvis å fokusere på de umiddelbare positive virkningene for utseendet som 

oppstår dersom man er forsiktig med soling (Rosenstock 1974 i Stiff 1994:244). Effekten av 

et slikt budskap vil styrkes gjennom å bruke ei jente som appellerer til storsolernes likhet og 

identifikasjon som kilde, der denne jenta har fått en av skadevirkningene av soling og viser 

hvilken skjebne som ligger i dette. Påvirkningen bør spille på nærhet i tid og gjerne ”før og 

etter” bilder og ikke levne tvil om at dette er noe som også kan ramme mottakerne av 

budskapet i nær fremtid.  

 

Gjennom bruk av kognitiv dissonans som teori har jeg også sett at et fremtidig fryktvekkende 

budskap kan heve påvirkningen dersom det utfordrer de strategiene som respondentene bruker 

for å redusere dissonans. Dette for at de skal ha færre forsvarsstrategier å falle tilbake på i de 

tilfellene hvor de opplever en flyktig atferdsendring. Dette kan gjøres gjennom å benytte seg 
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av bevismidler som bestrider deres argumenter, slik som eksempelvis å bevise 

årsakssammenhengen mellom mye soling i solarium og utvikling av rynker, slik at indre 

rettferdiggjøringer som at ”rynker kun henger sammen med gener” blir utfordret  (jamfør 

figur om kognitiv dissonans, kapittel 5.3.2). Et annet forsvar som blir mye brukt er 

sannsynlighetsberegninger som at ”statistisk sett så skjer det ikke meg” (ibid). Slike 

argumenter kan også forsøkes tilbakevises gjennom budskap som beviser at dette faktisk er 

noe som gjelder målgruppen i aller høyeste grad.  

 

Videre bør trusselen som ligger i et fremtidig fryktbudskap kombineres med noe positivt 

(jamfør kapittel 3.7.4). Mottakerne bør få råd og veiledning om hvordan den fremsatte 

trusselen kan elimineres. Dette bør være en anbefalning som viser hvordan man kan løse 

problemet med skadevirkninger av soling. I forbindelse med dette har vi sett at holdningen til 

det å være brun er felles for de to gruppene. Det at denne holdningen ikke har endret seg noe i 

gruppe A, til tross for at de har endret sin solingsatferd, kan kanskje virke noe overraskende, 

spesielt dersom man tar i betraktning at flere eksperter og andre samfunnsaktører mener at 

den eneste løsningen for å endre ungdommers risikofylte atferd i solen er å endre 

skjønnhetsidealene (blant annet Helsing i Dagbladet 01.03.2005). Men som vi har sett har  

motebildet endret seg de senere år til å fokusere på hvit hud i langt større grad enn tidligere. 

Likevel har ikke dette konsekvenser for noen av mine respondenter, der hvit hud blir oppfattet 

som ”sykt” i det virkelige liv mens ens egen følelse av positiv identitet, velbehag og 

selvfølelse teller mest. Vi har imidlertid sett at brune modeller kan påvirke jentene i gruppe B 

til å gå å sole seg, men det at skjønnhetsidealet i mediene har blitt mer og mer ”hvitt” har altså 

ingenting å si-verken for jentene i gruppe A eller B. Med andre ord kan brun hud i mediene 

påvirke respondente til å sole seg mer, men hvit hud påvirker dem ikke til å sole seg mindre. 

Samtlige respondenters holdninger til det å være brun er etter mitt skjønn svært vanskelig å 

endre på, og for å påvirke storsolerne i gruppe B vil det antagelig være mye mer effektivt å 

forsøke å endre holdningene til metodene for å oppnå brunfarge enn å fokusere for mye på at 

skjønnhetsidealet bør endres. Anbefalningen som skal forsøke å eliminere den nevnte 

trusselen bør derfor dreie seg om at man kan ta i bruk selvbruning som et fullverdig alternativ 

til å ta sol for å oppnå en fin og naturlig brunfarge. Selvbruningsalternativer bør dermed stå 

som et løsningsforslag som kan innby til holdningsendringer.  

 

I denne sammenheng er det for det første viktig å bruke argumenter som bestrider og 

motbeviser de negative forestillingene jentene har om selvbruning, og som utgjør den eksterne 
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hindringen for at de ikke tar disse metodene i bruk (oppfattet atferdskontroll). Eksempelvis 

kan det fokuseres på at selvbruningsalternativer ser ekte ut, er uskadelige og gjør en penere 

enn solarium fordi solarium paradoksalt nok ødelegger utseendet i form av rynker og skader 

som følge av hudkreft. Når jeg tar kognitiv dissonans i betraktning, kan det også være 

hensiktsmessig å forsøke å utfordre de strategiene jentene i gruppe B benytter seg av for å 

redusere sin kognitive dissonans i denne forbindelse, som eksempelvis fokuset på at 

”selvbruning også sikkert er farlig”. Spørsmålet om mestring og hvordan man skal anvende 

slike alternativer er også viktig. Det bør fokuseres på hvordan produktene kan påføres på 

kortest mulig tid, og med minst mulig ”stress”. Dersom det er en troverdig og attraktiv kilde 

som forteller om dette vil det kunne styrke budskapet. Trolig kan det at troverdige 

representanter for ”den velgjørende solen” går ut med slik informasjon ha mer effekt enn at 

representanter for ”den farlige solen” gjør det. Imidlertid høster hudleger og allmennleger som 

representerer ”den farlige solen” også tillit blant mine representanter for storsolere og kan 

potensielt utgjøre påvirkende kilder i denne sammenheng.  

 

Et annet moment som jeg mener det er viktig å spille på er at det finnes mange flere og bedre 

selvbruningsprodukter på markedet nå enn tidligere, som eksempelvis solsprayer som både gir 

et naturlig resultat og som enkelt kan påføres hjemme på eget bad (jamfør vedlegg 15). Det 

var ingen av respondentene som i det hele tatt nevnte andre produkter enn selvbruningskremer 

og Spray Tan i studio under fokusgruppene og jeg tolker det dermed som at de har lite 

erfaring med andre selvbrunende alternativer. Solsprayene er i samme prisklasse som 

selvbruningskremer, og siden jeg i analysen har vist at selvbruning er billigere enn solarium i 

det lange løp bør også vrangforestillinger omkring den økonomiske faktoren med hensyn til 

selvbruningsalternativer bekjempes.  

 

For å påvirke storsolerne i gruppe B er det også essensielt at de ikke kun blir utsatt for 

sporadiske enkelttiltak av den typen jeg her viser til. De bør bli eksponert for slike 

fryktvekkende budskap i hyppig forstand, noe som kan øke deres motivasjon til å tenke på 

konsekvensene av egen solingsatferd, og samtidig fremme deres subjektive følelse av 

personlig utsatthet og sårbarhet for risikoen for å utvikle hudkreft og/eller rynker. Dette bør 

gjøres gjennom bruk av varierte budskap og mange kanaler. 

 

Når det gjelder potensielt virkningsfulle kanaler for fremtidige informasjonstiltak, kan 

budskapene publiseres som annonser i aviser, på TV, kino og i kollektivtrafikken. Imidlertid 
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vil antagelig ikke en annonse i et magasin ha særlig stor virkning da dette kan bli oppfattet 

som for alvorlig. En artikkel fra virkeligheten vil trolig fungere betraktelig bedre, der ei jente 

på målgruppens alder som det er lett å identifisere seg med forteller sin historie. Historien bør 

handle om hvordan hun som konsekvens av mye soling pådro seg alvorlige skadevirkninger. 

En annen særskilt virkningsfull kanal er bruk av av solarier. Dersom slike budskap møter 

storsolerne når de skal sole seg, er det en stor sjanse for at sentral prosessering oppstår mens 

de soler seg, noe som er et viktig ledd i holdnings,-og atferdsendring dersom vi tar erfaringene 

til gruppe A i betraktning.  

 

Om man skal se fremover med tanke på informasjonskampanjer, vil man kunne ha god nytte 

av å se over grensen til Sverige. Det svenske svaret på Kreftforeningen, Cancerfonden,  har 

kommet langt på dette området, noe dere kampanje ”Sola Sakte” bærer preg av. Denne 

kampanjen har som en av sine kanaler en ”sol –portal” som kan fungere som inspirasjon når 

KF skal utforme fremtidige kampanjer (Cancerfonden 2006)30. Budskapene som er innlemmet 

i denne portalen samsvarer også med flere av mine funn, som eksempelvis fokuset på 

solingens virkninger på utseendet og på selvbruning som et fullgodt alternativ til solarium.  

 

De momentene til fremtidige informasjonskampanjer som jeg her har beskrevet, er imidlertid 

trolig ikke nok til å påvirke til holdnings,-og atferdsendringer i seg selv, men budskapene kan 

skape oppmerksomhet og ledsages av andre virkemidler og andre tiltak i flere kanaler som til 

sammen kan utgjøre en sterk påvirkning. Jeg har funnet at slike budskap kan forsterkes 

dersom de kombineres med personlig kommunikasjon og informasjonskampanjer som 

etterfølges av personlig påvirkning, kan skape en større saksrelevant tankegang og dermed en 

dypere og mer bevisst form for informasjonsbearbeiding.   

 

Interpersonlig kommunikasjon kan utføres på flere ulike måter. For det første kan dette gjøres 

ved at målgruppen blir direkte eksponert for et ”offer” for skadevirkningene av soling. Vi har 

sett at direkte konfrontasjon med rynker hos venner og bekjente på samme alder kan påvirke 

respondentene i stor grad. Og dersom noen i nær relasjon hadde fått hudkreft som følge av 

soling, kunne dette muligens ha ført til en vedvarende atferdsendring hos respondentene i 

gruppe B. Imidlertid kan ikke slike hendelser planlegges slik informasjonstiltak kan. Om man 

skal planlegge en slik type påvirkning, kan dette eksempelvis gjøres gjennom å la seg 
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inspirere av ”røykemannoppskriften”. Man kan da benytte seg av ei jente på samme alder og 

med tilsvarende tidligere historie som respondentene, som gjennom sin person og gjennom 

sine budskap, argumenterer mot mye soling. Kanaler for slik påvirkning kan være skoler; om 

man skal nå storsolere som fortsatt går på skole, og relevante sosiale møteplasser om man skal 

nå de som ikke lenger er skolepliktige. Fastlegen utgjør også en viktig kanal i forbindelse med 

personlig kommunikasjon, og det å få advarsler angående egen solingsatferd fra en slik 

troverdig autoritet vil kunne være effektivt. Spørsmålet er imidlertid hvordan fastlegen kan 

vite hvem han/hun skal kommunisere ut et slikt budskap til.    

 

I forbindelse med sosial interaksjon har vi også sett på betydningen av subjektive normer, og 

at det er det venner gjør og sier som veier tyngst. Vi har også sett at denne normen er mer 

betydningsfull enn både eksperters og mødres anbefalninger. Selv om vi har sett at mødrene 

også utgjør en påvirkning på storsolerne når disse oppfatter at mødrene har en positiv 

holdning, har vi også sett at respondentene i gruppe B ikke er spesielt tilbøyelige til å føye seg 

etter mødrenes meninger i de sakene der disse har en negativ holdning til en sak. Vi har også 

sett at selv om gruppe A sa at mødrene hadde innvirkning på at de sluttet med solarium var 

likevel ikke denne påvirkningen sterk nok. Det var først når venner endret holdninger og 

atferd til soling at de selv gjorde det, og respondentene i både gruppe A og B gjør helst det 

som venner gjør når det gjelder bruk av både solarium og selvbruning.    

 

Om man skal ta dette i betraktning, vil det være svært gunstig å skape en direkte, symmetrisk 

dialog med vennenettverkene til storsolerne om soling (Breck 2001:112). Vennekretser kan 

med andre ord utgjøre forum som det kan være hensiktsmessig å føre dialoger med i 

fremtiden, da både kunnskap, holdninger og atferd som vi har sett gjerne spres videre mellom 

venner i de samme nettverkene. Vi har til og med sett at gruppe B, som i utgangspunktet er 

såpass negativt innstilte, sier at de kanskje kunne komme til å forsøke slike selvbrunende 

metoder dersom venner hadde gjort det. Noe av det viktigste i denne forbindelse er at 

selvbruning må demonstreres og anbefales videre. Det er også viktig å rokke ved 

vrangforestillingene vedrørende den økonomiske faktoren ved selvbruning. En annen ting i 

denne sammenheng er viktigheten av historiefortelling. Vi har sett at det tidligere gikk innpå 

respondentene i gruppe A å høre historier gjennom venner om spesielle tilfeller der unge 

hadde fått hudkreft som følge av soling. De som eventuelt skal fremme dialog og/eller 

historiefortelling bør appellere til identifikasjon og likhet og lett kunne gli inn i den aktuelle 

kulturelle og sosiale konteksten i en vennekrets. Antagelig ville det vært svært effektivt om 
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man klarte å rekruttere opinionsledere i ulike nettverk som kan fungere som et mellomledd for 

effektiv kommunikasjon. Ut fra dette ser vi at teorier om opinionsdanning (blant annet Katz & 

Lazarsfeld 2006) er aktuelt å bli kjent med. I utgangspunktet hadde jeg også tenkt å innlemme 

disse teoriene i analysen, men jeg utelot likevel dette på grunn av oppgavens begrensede 

omfang og fordi jeg valgte å ikke analysere gruppeprosesser i særlig stor grad men heller 

fokusere på innholdet i interaksjonene i fokusgruppene. Imidlertid er dette en teori som det vil 

være interessant å ta i betraktning i forbindelse med eventuell fremtidig forskning på 

gruppeprosseser vedrørende holdnings,-og atferdsendring når det gjelder storsoling. Når det 

gjelder fremtidig forskning på gruppeprosesser, vil det blant annet være interessant  å se på 

hvilke bakenforliggende faktorer som var til stede blant vennene til jentene i gruppe A før de 

endret sin atferd, og hvilke psykologiske og sosiale aspekter som gjør at vennene til gruppe B 

er positive til solarium og negative til selvbruning.  

 

Dette avsluttende kapittelet har vist hvordan svaret på min problemstilling ble; hvordan 

fortoner effektiv kommunikasjon seg og hvordan fortoner lite effektiv kommunikasjon seg i 

forbindelse med soling? Og ut fra dette; hvilken kommunikasjon kan det være aktuelt å satse 

på i fremtiden? Jeg har funnet at dersom kommunikasjonen utformes riktig, og fokuserer mer 

på alternativer enn på advarsler, kan den ha en hensiktsmessig effekt. De selvbrunende 

alternativene blir stadig flere og de konkurrerer om det mest naturlige resultatet. I tillegg er 

flere vidundermetoder varslet. Blant annet en ny mirakelpille som både skal gi brunfarge og 

beskytte mot solen samtidig (Dagsavisen 05.09.2002). Denne blir kalt ”Barbie Drug” og skal 

visstnok trigge kroppens egen produksjon av melanin. Dersom dette er tilfellet kan man i 

såfall glemme både solarium og selvbruningsalternativer i fremtiden. Kommunikasjon om 

skadevirkninger av solarium vil i så fall bli overflødig. Men så enkelt blir det nok antageligvis 

ikke. 
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