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Att undersöka hur kampanjfilmerna, Rus och Festen, formulerar 

och försöker övertala sina budskap, utifrån kampanjmålen och de 

bakomliggande hälsoproblemen. 

Retorisk analys, kvalitativa intervjuer och fokusgrupp.

Både Festen och Rus har lyckats med att utforma uppseendeväckande filmer. Rus 

använder sig av extrema känslor och situationer, där igenkänning och ångest antas vara 

största delen av påverkan. Festen använder sig av ironi och humor som medel för 

självinsikt. I båda fallen tror vi att budskapsmottagandet mestadels beror på 

psykografiska och personliga egenskaper hos målgruppen. Avsaknad på relevant 

uppföljningsarbete, konkreta mål, och psykografiskt valda målgrupper är indikatorer på 

att kampanjerna mer bör ses som kommersiella produktioner än som 

hälsokommunikation. Båda företagens kampanjarbete följer marknadsstrategier, men 

däremot inte rutiner för utarbetad hälsokommunikation. Reklambyrån har fått stort 

ansvar i budskapsformuleringen för båda filmerna. För Rus valdes huvudproblematiken 

utifrån vad kreatörerna ansåg som vanliga problem för berusningsdrickande. 

Reklambyrån, Forsman & Bodenfor, menar tillsammans med Systembolaget och IQ att 

Rus och Festen är lyckade kampanjer i egenskap av genomslag. Vi kan se att 

kampanjernas exponeringseffekter i båda fallen har upphöjts till kampanjens 

effektivitet, det vill säga att uppmärksamhet automatiskt innebär framgång för aktörerna 
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Kampanj: riktar sig till ett kollektiv, inkluderar en rad samordnade aktiviteter och har 

ett syfte samt en förbestämd start- och sluttid. 

Sändare: det företag som står som avsändare för ett meddelande 

Meddelande: gäller i detta sammanhang främst de meddelanden i form av 

marknadsföring som företag sänder ut 

Mottagare: de som tar emot meddelandet 

Målgrupp: den grupp som sändaren utformat meddelandet för, och därmed riktar sig 

till 

Segment: grupperingar av mottagare utifrån speciella egenskaper 

Reklam: marknadsföring, företagskommunikation, kampanjer i massmediala 

sammanhang 

Nischad: specialiserad inom ett område 

Text: produktionen som analyseras, i detta sammanhang de valda kampanjfilmerna 

Kanal: medium som förmedlar budskapet, exempelvis affisch, radio eller webbsajt 

Opinionsledare: personer med starkt interpersonellt inflytande över en viss grupp 
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Vi har valt att studera två kampanjfilmer mot alkoholkonsumtion. Ena filmen kallas Rus 

och problematiserar unga vuxnas berusningsdrickande. Andra filmen kallas Festen och 

har problemområdet tonårsföräldrar och langning. Avsändarna för Festen är 

Systembolaget och för Rus är det IQ, som är ett dotterbolag till Systembolaget. 

De senaste tre åren har Systembolaget, tillsammands med IQ, dominerat det 

massmediala utrymmet inom opinionsarbetemot mot alkohol. Samtidigt som 

Systembolaget har som uppgift att sälja alkohol och upprätthålla ett gillande hos 

svenska folket. Rus och Festen är bara några i raden av alla de medialt 

uppmärksammande kampanjer från Systembolaget och IQ, båda med reklambyrån 

Forsman & Bodenfors som producent.  

Med detta som bakgrund fann vi det högst intressant att undersöka hur de valda 

kampanjfilmerna formulerar och försöker övertala sina hälsobudskap till målgrupperna, 

samt se vilka problem och mål som kampanjerna uppstod ur.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur kampanjfilmerna Rus och Festen formulerar och försöker 

övertala sina budskap; utifrån kampanjmålen och de bakomliggande hälsoproblemen. 

Vi vill även synliggöra eventuella olika tolkningar av filmerna, detta genom att 

intervjua personer ur de två målgrupperna.  

1.2 Frågeställningar 

 
 Med vilka huvudproblem, målgruppsval och målsättningar skapades 

kampanjfilmerna? 

 Hur försöker filmerna övertala målgruppen utifrån problemområdena?  

 Hur kan eventuella olika tolkningar ur målgrupperna se ut? 
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1.3 Material och avgränsning 

Uppsatsen analyserar kampanjfilmerna Rus (2008) och Festen (2009). Båda 

kampanjfilmerna har berusningsdrickande som ursprungliga huvudproblem. Vidare är 

problemområdet utköpande föräldrar för Festen (www.youtube.com 1), och överdrivet 

drickande bland unga vuxna för Rus (www.youtube.com 2). Avgörande för 

avgränsningen var att filmerna problematiserade bersuningsdrickande ur två olika 

problemområden. Speciellt intressant ur materialvalet var att filmerna var allmänt kända 

ur ett massmedialt perspektiv.  Båda har varit framgångsrika i kommersiella 

sammanhang, Rus vann t.ex. år 2009 brons i den stora europeiska reklamtävlingen 

Epica (bilaga 1). Festen har varit, och är än, hett objekt för kommentarsfältsdiskussioner 

på YouTube. Båda kampanjfilmerna är gjorda av framgångsrika reklambyrån Forsman 

& Bodenfors. 

Förutom material i form av kampanjfilmerna, använder vi oss av intervjuer med 

beställarna på avsändarsidan samt nyckelpersoner i utformningen på Forsman & 

Bodenfors.  

 

 

                  Filmen ”Rus”     Filmen ”Festen” 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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1.4 Bakgrund 
 

1.4.1 Kommunikationsområdet idag 

Det har sedan 80-talet genomförts många alkoholkampanjer från olika avsändare i 

Sverige. Förutom Systembolaget har avsändare varit bland annat Socialdepartementet, 

Statens folkhälsoinstitut och nedlagda regeringsinitiativet Alkoholkommittén.  

Alkoholkommittén startades 2001 på uppdrag av regeringen med anledning av en ny 

alkoholpolitsik handlingsplan. Handlingsplanen innebar omorganisering av Statens 

folkhälsoinstituts verksamhetsområden, där ansvarsområden förändrades. 

Alkoholkommittén fick främsta ansvaret för det nationella opinionsarbetet mot 

alkoholens skadeverkningar. Alkoholkommittén genomförde en rad olika projekt där 

olika viktiga nationella insatser samordnades. År 2007 beslutades att 

samordningsansvaret av alkoholkampanjer skulle övergå till regeringskansliet och 

ansvaret för att genomföra kampanjerna gick över till berörda myndigheter.  Två 

uppmärksammade projekt av Alkoholkommittén är Festmetoden (www.fhi.se) och 

Alkoholprofilen. Den först nämnda var en ett år lång webbaserad kampanj som riktade 

sig till 18-25åringar med målet att minska berusningsdrickandet bland dessa. 

Alkoholprofilen (www.alkoholprofilen.se) som startades av Alkoholkommittén, finns 

än idag. Det är ett webbtest där man kan testa sina alkoholvanor för att se om man ligger 

i riskzonen för alkoholism. Länkar till Anonyma Alkholister och andra 

hjälporganisationer samt allmän information om alkoholism erbjuds på alkoholprofilens 

sajt. Efter Alkoholkommitténs nedläggning lades alkoholprofilen över på 

Systembolagets hemsida, som i sin tur förde över den på IQ när denna startades.   

Idag finns, förutom Systembolaget och IQ, ett fåtal andra nationella opinionsarbetare.  

En av dessa är nykterhetsförbundets organisation IOGT-NTO-rörelsen 

(http://www.iogt.se/) med egna lokala projekt mot alkohol samt delaktighet i större 

samordnade projekt.  Diaego är en alkoholtillverkare som nyligen lanserade kampanjern 

”Ring Roger”, en webbaserad interaktiv spelupplevelse mot smuggelsprit, riktad till 

ungdomar (www.ringroger.nu). Uppkomsten kommer från att kampanjer mot langning 

tidigare centrerat på föräldrar, medan Diaego menar att det är vanligare att ungdomar 

köper sin alkohol själv. ”Tänk om” (www.tankom.nu )är en nationell informationsinsats 

under 2010 av Statens Folkhälsoinstitut, Systembolaget, IOGT-NTO och Polisen. ”Tänk 

http://www.fhi.se/
http://www.iogt.se/
http://www.ringroger.nu/
http://www.tankom.nu/
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om” har som mål att förebygga langning och tidig alkoholdebut, arbetet sker på 

kommunal- och länsnivå. Mentor (www.mentor.se) är en idiell organisation som jobbar 

med att motverka att ungdomar vänder sig till alkohol och droger. Just nu genomför 

Mentor bland annat en nationell annonskampans i samarbete med några stora svenska 

företag.  

1.4.2 Systembolaget AB 

Systembolaget AB, bildades 1954 och är ett statligt företag med ensamrätt för 

detaljhandeln av sprit, vin och starköl (www.ne.se). Enligt reklamchef Åsa Hessel 

(intervju 2010-04-28) är en del av deras uppdrag ”att bidra till att begränsa alkoholens 

skadeverkningar och att sikta mot ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om 

hälsan så att ingen tar skada”. Systembolagets uppdrag blir således att driva ett företag 

som säljer alkohol och samtidigt har ett visst ansvar för alkoholens skador.  

Systembolagets budget sätts av deras ledning, som i sin tur är tillsatta av regeringen. 

Liksom alla andra delar av budgeten, styrs marknadsbudgeten av årsintäkter. Hur bra 

det går för Systembolaget styr därför hur stora satsningar som läggs på deras 

hälsokommunikation. Systembolaget har arbetat stort med antilangningskampanjer 

sedan 2006. Förutom antilangningskampanjer gjordes 2002-2004 och 2007-2008 två 

kampanjer med namnet “Gilla Systemet” (www.fb.se). De kampanjenerna gick ut på att 

framhäva fördelarna med alkoholmonopolet.  

1.4.3 IQ-initiativet 

År 2004 visades det sig att alkoholkonsumtionen ökade mycket drastiskt i Sverige. 

Detta var ett resultat av de friare införselreglerna som ändrades samma år och vilket 

skapade en oro för Systembolaget (Christina Luttropp Voquer). Ett behov av ökat 

opinionsarbete uppstod, samtidigt bedömde Systembolaget att arbetet skulle blir mer 

trovärdigt om det fördes av en fristående organisation (Åsa Hessel). Det var med 

anledning av detta som Systembolaget bildade dotterbolaget IQ år 2005. 

Organisationens namn står för ”en smartare syn på alkohol” och syftet är ”skapa en 

förändring av attityder och beteende i samhället som resulterar i minskad 

alkoholkonsumtion och därigenom minskade alkoholskador” (www.iq.se 1). IQ 

finansieras av Systembolaget men det är oklart hur länge IQ kommer att pågå. 

Systembolagets mål är att att IQ ska bli helt fristående.  Organisationens arbete består 

http://www.mentor.se/
http://www.ne.se/systembolaget-ab
http://www.iq.se/
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av både lokala och massmediala projekt. IQ ”samlar” på lokala IQ-projekt men 

finansierar dem inte. Största delen av verksamhetsbudgeten går därför till massmediala 

kampanjer. I massmedia har IQ målgruppen 18-25:åringar, den grupp som även kallas 

”unga vuxna”.  Insatserna rör både webb, tryck och TV. Några kända massmediala 

kampanjer från IQ är t.e.x filmern som ”Hur dricker du?” (www.iq.se 2) och ”Säg 

emot” (www.iq.se 3). Exponeringen fokuserar på tv och biografer med planer om 

utökad fokus på webben (Christina Luttropp Voquer).  

1.5 Tidigare arbeten  

 

Inom svensk forskning kring hälsokommunikation och ämnet alkohol och droger, är 

Gunilla Jarlbro ett återkommande namn. Vår teoridel består därför i stor del av Jarlbros 

arbeten. Inom vårt uppsatsområde har det även skrivits en del intressanta uppsatser. 

Kandidatuppsatsen ”Festmetoden-att formulera budskap kring alkohol” av Vlad Tanase 

och Isabelle Jönsson vid Lunds universitet, analyserar nedlagna Alkoholkommitténs 

kampanj Festmetoden. Intressanta slutsatser från den uppsatsen är bland annat att 

Festmetoden lyckades med budskapsformuleringen genom ett uppbyggande av ethos 

och förmedlande av kunskaper, som stärker möjligheten till eventuella handlingsbeslut.  

”Skål för folkhälsan: en kvalitativ studie av alkoholkampanjer från 1980-tal till 2000-

tal, är en annan kandidatuppsats skriven av Karin Stigbahr vid Lunds universitet. 

Uppsatsen består av innehållsanalys av sex svenska alkoholkampanjer för att se om 

alkoholkampanjerna har förändrats sedan 80-talet. Studiens reslutat visade på en 

förändring i form av kommersialisering av senare års kampanjer. Författaren menar att 

samtliga kampanjer har utgått från att målgruppen, ungdomar, är homogen i 

psykologiska egenskaper. Dessa två uppsatser har gett oss intressanta infallsvinklar att 

se dagens kampanjarbete ur.  

 

Det har även skrivits en del om Systembolagets roll i minderårigas alkoholkonsumtion, 

något som inte berör vår studie i direkt mening, men som ger intressanta perspektiv på 

Systembolagets inflytande. ”När alkoholen kommer närmare: En kvalitativ 

intervjustudie” av Ulrika Englund vid Örebros universitet är ett sådant exempel. Denna 

uppsats undersöker etablerandet av en Systembolagsbutik och koppling till en eventuell 

konsumtionsökning. En liknande uppsats; ”Systembolagets etablering i en mindre 

kommun: Skillnader i alkoholvanor 1999 – 2005 bland elever i årskurs nio” av 

http://www.iq.se/
http://www.iq.se/
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Madelene Larsson (Örebros universitet), kom däremot fram till att etablerandet av en 

Systembolagetbutik, ökade antalet alkoholkonsumerande niondeklassar i kommunen.  

 

 

Då vi studerar både kampanjers uppkomst och utformningens eventuella möjligheter till 

påverkan, har teorier om övertalning, hälsokommunikation och social marknadsföring 

varit centrala. Vi utgår även ifrån relevanta modeller kring mottagande av 

mediebudskap och beteendeförändringar genom kommunikation, för att anknyta dem 

till ämnet alkoholvanor.    

2.1 Organisationer och kommunikation  

Organisationskommunikation som begrepp kan innefatta företags, myndigheters - och 

intresseorgans samtliga kommunikativa handlingar, vilket i sig innebär intern såväl som 

extern kommunikation (Larsson 2008:78). Organisationskommunikation har fått en allt 

viktigare roll i samband med informationssamhällets alltmer komplexa utseende.  

Relationen mellan sändare och mottagare har fått en allt större betydelse, där man gått 

ifrån envägs - och övertalningstänkandet till mer relationsskapande strategier. Synen på 

informationsverksamheten som helhet där organisationens identitet är idag också starkt 

sammanknippat med dess kommunikation (Larsson 2008:21).  

Organisationskommunikation har en stor betydelse då den påverkar organisationens 

struktur, kultur och effektivitet (Larsson 2008:13-20). Larsson (2008) sammanfattar 

begreppet organisationskommunikation, förkortas här OC, med tre olika definitioner 

från tre olika författare: 

 OC is the collective and interactive process of generating and interpreting 

messages (Sthol 1995:4) 

 OC is the study of why and how organization send and receive information in a 

complex systematic environment (Zaremba 2006:15) 

 OC is the academic field which tries to understand the way organizational 

participants understand and experience organizations (L’Etang 2008:188) 

Inom dagens organisationskommunikation påpekar Andreasen och Kotler (2003:65) 

tyngden av en bred marknadsstrategi för en effektiv marknadsföring. Marknadsstrategin 
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ska bl.a. ta hänsyn till företagets syfte, mål, kultur och rådande konkurrens. Det är i 

marknadsstrategin som kampanjer utvecklas ur. Förutom en bred marknadsstrategi, 

krävs mätsystem för kommunikationsinsatserna, både på organisations- och 

kampanjnivå. Dessa synsätt är högst relevanta för vår studie då IQ kan ses som en 

förlängd arm av Systembolagets externa organisationskommunikation. 

2.2 Mediesamhället och masskommunikation 

Det stora utbudet av information idag, och då speciellt på Internet, skapar selektiva 

användare. Istället för att informationen kommer till dig, så söker man själv upp 

relevant information (Larsson 2008:23). Ämnen som klassas som privat är speciellt 

föremål för Internetanvändarers informationssökning. Ett exempel på ett sådant ämne är 

hälsofrågor, och där spelar sociala medier en viktig roll i informationsinhämtningen 

(Qualman 2009:99–100). Qualman menar att när personer söker hälsoinformation aktivt 

så befinner de sig i en beslutstagandeprocess. Internetanvändarnas selektivitet innebär 

nya förutsättningar för kontroll av medieinnehåll och nyheter. Det har gått från en värld 

där informationen distribuerades och kontrollerades av några få mediebolag, till en värld 

där informationen hålls av flera och distribueras till mindre gruppindelningar, även 

kallad nischade segment (Qualman 2009:11). Även om Internet består av nischade 

segment så finns det dock fortfarande ett allmänt intresse för vad majoriteten tycker och 

pratar om. I detta sammanhang har bloggar och sociala medier kommit att få den största 

rollen för användarmajoritetens samtal (Qualman 2009:32).  Inom marknadsföringen tar 

man idag allt större hänsyn till både de möjligheter och utmaningar som Internet 

innebär. Kotler pekar på Internets fördelar som kommunikationskanal då man till 

relativt låga kostnader, till skillnad från TV, selektivt vill nå ut till vissa grupper (Kotler 

2002:306). Samtidigt innebär Internets komplexitet att det är svårare att kontrollera 

målgruppsexponeringen  av meddelanden. Internet och sociala medier öppnar dessutom 

upp för konsumentkritiken genom att användare obehindrat kan publicera kritiska, såväl 

som positiva, omdömen om allt och alla. Företag blir idag alltså lättare utsatta för kritik 

vid eventuella snedsteg.  En positiv aspekt på detta är att företagen på detta sätt kan 

lokalisera kritik och utifrån det ta ställning till den. Man kan som företag därmed lägga 

tiden på att lösa problem istället för att hitta dem (Qualman 2009:39–42). Larsson 

identifierar trender för dagens kommunikationsinsatser med bland annat ökat 

mottagarinitiativ istället för sändarinitiativ, fler relationsaktiviteter framför direkta 
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påverkansaktiviteter och smalare differentierade budskap istället för 

bredspektrumbudskap (Larsson 2008:20).   

Larsson tar upp att den stora tillgängliga informationsmassan kan innebära problem med 

tolkning och bearbetning, där fakta tolkas utanför rätt kontext (Larsson 2008:23). 

Omvänt betyder det för företag stora utmaningar att skapa uppmärksamhet i 

informationshavet. På Internet finns det plats för alla företag, men detta kräver i sig att 

dessa är tydliga med vad som gör just dem unika. Om man ger uttryck för att vara bra 

på allt är det lätt att man försvinner i mängden av alla andra onischade företag. Om man 

då inte fokuserar sina krafter på ett område är det svårt att överleva den massiva 

konkurrensen som Internet innebär (Qualman 2009:128). Detta resonemang kan även 

appliceras på de meddelanden som företagen sänder ut genom att de måste utge sig för 

att vara unika för att inte försvinna bland liknande meddelanden. Om det i allmänhet är 

svårt att uppmärksamma mediebudskap idag, desto svårare är det för folk att komma 

ihåg dem, som i sig är förutsättningen för en eventuell förändring. Detta behandlar vi i 

nästkommande kapitel inom den typ av kommunikation som har som främsta mål att 

förändra attityder och beteenden: social marknadsföring. 

2.3 Social marknadsföring och hälsokommunikation 

Kotler (2002) menar att den främsta målsättningen med all marknadsföring är att 

påverka beteenden. Beteenden i sig uppstår när publiken agerar, vilket sker genom ett 

utbyte mellan företaget som erbjuder något mot att kunden handlar på ett visst sätt, detta 

beskriver den så kallade Exchange theory. Den kommersiella marknadsföringens 

främsta målsättning är däremot inte att utbilda eller förändra värderingar och attityder. 

Den kan försöka göra det för att kunna påverka kundbeteenden, men om 

kommunikationens slutmål är att informera eller öka kunskap, så rör det sig om 

utbildning och inte marknadsföring (Kotler 2002:39). Kommersiell marknadsföring går 

därför i slutändan ut på att sälja produkter eller tjänster för att tjäna ekonomiska 

intressen (Kotler 2002:5-8). Ur den kommersiella marknadsföringen utvecklades den så 

kallande marknadsmixen eller de fyra P: na (produkt, pris, plats och påverkan). 

Tillsammans med researcharbete kring målgrupper och kommunikationens utformning 

utgör marknadsmixen byggstenarna för kommersiell marknadsföring (Kotler 2002:58).  
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2.3.1 Kampanjer 

Kampanjer återfinns i flera olika marknadsförings- och kommunikationsarbeten. Jarlbro 

refererar till Rogers och Storey (1989) som definierar en kampanj genom att det finns 

ett syfte, att mottagarna tillsammans utgör ett kollektiv, att kommunikationsprocessen 

har en viss varaktighet och avsatt tidsgräns, samt inkluderar en uppsättning samordnade 

aktiviteter (Jarlbro 2004:19). I skapandet av effektiva kampanjer har Backer m.fl. 

utformat en checklista som består av total tjugosju steg (bilaga 2). Några av dessa är att 

kampanjen riktar sig till personer med starkt interpersonellt inflytande, att kampanjen 

publiceras i flera olika mediekanaler, att den har mätbara mål i form av 

beteendeförändringar och att målgruppsanalys med förtestning av budskapet för att 

undvika feltolkningar genomförs (Backer m.fl. 1992:30-32). 

2.3.2 Social marknadsföring (social marketing) 

Social marknadsföring är till stor del användandet av marknadsföring för ett specifikt 

socialt problem. Kotlers definition av social marknadsföring lyder ”användandet av 

marknadsföringsprinciper och tekniker för att påverka målgruppen att frivilligt 

acceptera, avvisa, modifiera eller överge ett beteende till fördel för individer, grupper 

eller samhället som helhet” (Kotler 2002:5). Traditionen var förut en liten del av icke-

vinstdrivande marknadsföring som fokuserade på tillämpningar av kommersiell 

marknadsföring för att förbättra social välfärd. Idag är social marknadsföring inte endast 

till för icke-kommersiella företag utan tillämpas av alla sorters aktörer: informella 

grupper såväl som vinstdrivande företag (Kotler 2002:329).  Aktiviteten i sig är en 

blandning av strategier för ekonomi, kommunikation och utbildning. Utifrån en bra 

förståelse av publikens värderingar, är den sociala marknadsföringskampanjens uppgift 

att öka upplevda fördelar med det nya beteendet samt minska de upplevda hindren eller 

nackdelarna med en eventuell beteendeförändring. På samma sätt, men omvänt arbetar 

man om målet är att sprida negativa upplevelser kring ett beteende, det vill säga att få 

målgruppen att överge ett beteende. Alltså handlar det, både inom allmän 

marknadsföring och social sådan, om att skapa, bygga och underhålla utbyte för att 

påverka beteenden (Kotler 2002:329).  Det som skiljer social marknadsföring från 

allmän sådan är kommunikationens yttersta mål. För social marknadsföring är det 

yttersta målet att påverka sociala förändringar till fördel för målgruppen eller samhället. 

Denna form av marknadsföring ska därför inte främst gå ut på att gynna det egna 
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företaget. Gunilla Jarlbro definierar på liknande sätt social marknadsföring genom att 

den, till skillnad från kommersiell marknadsföring, handlar om att sälja värderingar och 

beteenden; och inte produkter eller tjänster (Jarlbro 2004:18). Oftast används social 

marknadsföring för att förändra beteenden till fördel för hälsan, motverka skador eller 

skydda miljön. Även om social marknadsföring skiljer sig från kommersiell 

marknadsföring så är principerna och teknikerna för påverkan desamma (Kotler 2002:5–

10). De gemensamma centrala principerna innebär målgruppsfokusering, 

resultatsutvärderingar och användandet av hela marknadsmixen med applicerande av 

Exchange theory. Kotler har utformat en lista för sociala marknadsföringsinsatsers 

framgång, bestående av totalt åtta segment (bilaga 3). Vi kommer att intressera oss mer 

för vissa delar av listan. Dessa inkluderar bland annat element #2, som är att identifiera 

marknadssegment och utifrån det välja den målgrupp som är mest redo för förändring. 

För att uppmärksamma publiken krävs det även att meddelandet är utformat på ett 

uppseendeväckande och motiverande sätt (element #7). I budskapsformuleringen ska 

man vara tydlig och framhäva det positiva med beteendeförändringen samtidigt som 

man visar att man förstår de eventuella invändningarna och bekostnaderna av 

förändringen (element #5). Element #9 innebär att kampanjen ska underlätta för frivillig 

delaktighet i kampanjarbetet. Detta kan exempelvis innebära att man startar vissa 

aktiviteter kopplade till kampanjen, eller låter frivilliga starta egna underkampanjer. 

(Kotler 2002:52-65). 

2.3.3 Hälsokommunikation  

Gunilla Jarlbro (2004) definierar hälsokommunikation som en smalare version av 

kommunikation som specifikt rör hälsofrågor. Vidare kan hälsokommunikation finnas 

på interpersonell nivå likväl som inom organisationskommunikation, 

smågruppskommunikation och inom andra sammanhang (Jarlbro 2002:18). Det är 

därför en bred verksamhet som kan komma från alla typer av avsändare.  Samtidigt kan 

hälsokommunikation sägas vara en typ av social marknadsföring, då man har förändring 

av beteenden eller attityder, förknippade med hälsa, som målsättning . Jarlbro definierar 

främst hälsokampanjer utifrån deras uppgift att ändra beteenden. En del av detta är att 

höja målgruppens upplevda handlingskontroll och ge information om hur man praktiskt 

går till väga för en specifik beteendeförändring (Jarlbro 2004:39).  För 

hälsokommunikation utgår man från ett problemområde som analyseras för att sedan 
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identifiera ett specifikt problem och målgrupp att jobba utifrån. Det är utifrån detta som 

man sätter realistiska mål för kommunikationsinsatsen. Målen ska vara specifika, 

uppnåbara samt mätbara (Jarbro 2004:47). Vidare kan mål inom hälsokommunikation 

vara av tre olika typer: systemmål går ut på att lösa samhällsproblem som att minska 

droganvändningen, beteendemål sätts i förhållande till målgruppen som ska göra eller 

avstå från ett beteende, exempelvis att börja ge blod, och kommunikationsmål som går 

ur på att förändra mottagarnas attityder, kunskaper och involvering. 

Kommunikationsforskare är idag ganska oense om huruvida massmediala kampanjer är 

effektiva när det gäller att öka medvetenheten om problem. Jarlbro hänvisar till Palm 

och Windahl (1989) om att man måste skilja på kommunikationsinsatsens effekt och 

effektivitet. Effektivitet hänförs till om huruvida målen har uppfyllts eller ej, medan 

effekter kan vara både oönskade, önskade och svåra att förutspå. Därför är det svårt att 

veta på vilket sätt man ska mäta dem. Jarlbro menar att ett inte ovanligt förhållande är 

att hälsoinformatören upphöjer diverse effekter till själva insatsens mål och effektivitet 

(Jarlbro 2004:48). Nedan kan skillnaden mellan effekt och effektivitet förstås i detta 

sammanhang. Den figurerade kampanjen i nedanstående modell har som mål att minska 

alkoholkonsumtionen hos vuxna. Modellen illustrerar olika förutsedda och icke 

förutsedda kampanjeffekter.  

 

Modell 2.1 Oförutsedda och förutsedda effekter (Jarlbro, 2004:48) 

Effekter är helt enkelt en samlad uppsättning av olika effekter från skilda håll. Den 

samlade uppsättningen effekter uppstår därför inte enskilt ur en ensam medieprodukt 

eller kampanj, utan kan vara ett reslutat från både personliga egenskaper och andra 
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medieprodukters inverkan. Kampanjer har trots detta en anledning att genomföras ändå. 

Utan diverse kampanjer uppkommer till exempel ingen kommunikation mellan 

företagen och dess publik (Bruhn 2008:126). Kotler (2002) menar dessutom att man 

som företag även ska fråga sig vad som skulle ske om man inte genomförde kampanjer.  

2.3.4 Utmaningar  

Ofta kan man inte, med social marknadsföring, garantera en direkt vinst eller utdelning 

av en beteendeförändring. Den sociala marknadsföringens konkurrens, beteenden, kan 

sägas vara en större utmaning än den kommersiella marknadsföringens konkurrens, det 

vill säga andra företag (Kotler 2002:5-7). Inom hälsokommunikation menar Jarlbro att 

den största utmaningen för kommunikatören är att nå ut till grupper vars kultur och 

värderingen skiljer sig från ens egna. Om det förekommer ett stort mentalt avstånd 

mellan sändare och mottagare leder det ofta till att budskap misstolkas. Vidare menar 

hon att en vanligt förekommande anledning till att vissa hälsokampanjer misslyckas är 

att problemområdet förutses vara ett kommunikationsproblem, när det istället rör sig om 

djupare strukturer som inte kan lösas med akuta annonskampanjer (Jarlbro 2004:16). En 

anledning till detta förklarar Jarlbro är att myndigheter först och främst vill visa sitt 

ansvarstagande och handlingskraft i en aktuell hälsofråga, istället för att undersöka på 

vilken nivå problemet ligger (Jarlbro 2004: 23-24). Jarlbro (2004) refererar till Solomon 

(1989) och Wallack (1990) då hon menar att ytterligare en anledning till varför många 

hälsokampanjer misslyckas är på grund av att reklambyrån får för stort ansvar i 

utformningen. Hon menar att reklambyråerna normalt inte har tillräckliga vetenskapliga 

kunskaper för icke-kommersiella kampanjer. Detta resulterar bland annat i att 

redovisade effekter på målgruppen saknas. En vanlig anledning till att myndigheten 

låter reklambyrån avgöra kommunikationsstrategi är att kampanjen har som uppgift att 

lösa ett akut problem vilket i sig kräver en begränsad planeringstid. 
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2.4 Att känna sin målgrupp  

En målgrupp är en eller flera grupper som en organisation riktar sin kommunikation till 

för att nå ut med ett budskap (Larsson 2008:144). Att analysera och definiera en 

målgrupp görs för att man ska kunna välja rätt budskap samt rätt kanaler för budskapet 

(Palm 2006:29). För all typ av marknadsföring är kartläggning av målgruppen, 

avgörande för kommunikationens möjlighet till påverkan. I kommersiella sammanhang 

väljs målgruppen oftast utifrån demografiska egenskaper såsom kön, ålder, yrke, 

bostadsort, inkomst och liknande (Palm 2006:33). Populariteten att analysera 

målgruppen utifrån de demografiska egenskaperna har främst att göra med förenklade 

möjligheter att hitta effektiva kanaler (Palm 2006:34). Rätt val av kanaler kan 

säkerställa att budskapet når målgruppen, men kanalerna kan däremot inte påverka 

tolkningen av budskapet. När man definierar en målgrupp vill man därför hitta en så 

homogen grupp som möjligt för att öka chanserna att budskapet hamnar i rätt social 

kontext och därmed minimera chanserna till feltolkning (Jarlbro 2004:25-26).  Jarlbro 

kritiserar målgruppsanalyser som enbart bygger på demografiska egenskaper, då 

gemensam ålder och kön inte garanterar homogenitet (Jarlbro 2004:51). När det gäller 

att välja och anpassa kommunikationsbudskap utefter målgruppen, är därför 

psykografiska egenskaperna mer avgörande än de demografiska. Centrala värderingar, 

medievanor, normer och självbild är exempel på psykografiska egenskaper som man bör 

ta hänsyn till i budskapsformuleringen (Palm 2006:36).  

En marknad består av olika segment som kan liknas vid homogena samhällsgrupper. 

Det är ur segmenten som valet av målgrupp ska avgöras (Kotler 2002:53). Inom 

hälsokommunikation betonar Jarlbro att man ska lokalisera segment som är särskilt 

viktiga att påverka (Jarlbro 2004:67). Kotler utgår från mer generella beteende- och 

attitydförändringar och menar att man ska identifiera segment som är mest redo för 

förändring.  När man definierat målgruppen vill man vidare klargöra relationen till det 

ämne och beteende man med kommunikationen förespråkar. Vad är deras nuvarande 

beteende? Vad vet de i nuläget om ämnet? Vilka för- och nackdelar upplever dem med 

en förändring? Vilka hinder finns för en förändring? Detta är frågor som ska besvaras 

för att man ska kunna utveckla en effektiv budskapsformulering. Det är även viktigt att 

klargöra vilka för- och nackdelar målgruppen upplever med konkurrerande beteenden. 

(Kotler 2002:408). När man jobbar med beteendemål är uppgiften att påverka 
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målgruppens mentala avstånd till beteendemålet. Palm (2006) beskriver det mentala 

avståndet som en trappa i sju steg. Första steget är att skapa medvetenhet och intresse, 

det andra att öka kunskapen om ämnet, det tredje att påverka attityden kring ämnet, det 

fjärde att påverka intentioner. I femte steget sker den önskade beteendeförändringen och 

det resterande två stegen är att påverka att beteendet upprätthålls och inte faller tillbaka 

i det gamla beteendet (Palm 2006: 42-44). Palm beskriver vidare några särskilt viktiga 

psykografiska egenskaper som ska tas hänseende till i budskapsformuletingen. (Palm 

2006: 36-39): 

Värden beskrivs som grundläggande byggstenar i individernas förställningsvärld. Dessa 

kan röra många ämnen men är djupt rotade och handlar om individers syn/definition på 

grundläggande saker som t.ex. vänskap. Dessa är på gränsen till omöjliga att påverka. 

Normer är informella påbud eller förbud som gäller inom en grupp eller samhällen. 

Normer handlar om hur man beter sig i förhållande till andra och beteenden mot normer 

ogillas. Som individ är det mycket svårt att gå emot ”sin” grupp normer. Om man vill 

förhindra eller uppmuntra till ett visst beteende så bör man identifiera situationer som 

förknippas med beteendet. Ett beteende kan t.ex. vara tätt kopplat till en situation eller 

tidpunkt och som kommunikatör måste man känna till dessa för att kunna tillämpa 

medievalstekniken ”point of action display”. Denna teknik handlar om att leverera 

budskapet tids- och rumsmässigt nära det beteende som ska förhindras eller 

uppmuntras. 

2.5 Går det att övertala med masskommunikation?  

2.5.1 Agenda-Setting  

Agenda-setting från McCombs och Shaw 1972, eller på svenska dagordnings-

funktionen, är en teori om hur kampanjer kan uppmärksamma målgruppen om ett ämne 

(Jarlbro 2004:27). Teorin skapades ursprungligen för att beskriva politiska kampanjers 

sätt att strukturera ämnen så att publiken upplever dem som viktiga. Allteftersom teorin 

utvecklats, har den kommit att handla mer om mediers direkta makt över 

ämnesprioriteringar bland folket. Grundidén är att folkets samtalsämnen kommer från 

mediernas dagliga nyhetsprioriteringar, på detta sätt innebär teorin att medieutbud och 

kampanjer faktiskt har någon form av effekt på publiken (McQuail 2005:12). Det finns 



18 

 

flera varianter av teorin men den vi kommer att tillämpa är av Rogers från 1991. Hans 

modell delar in agenda-setting processen i fem faser (Jarlbro 2004:27). 

 Science agenda, (forskningsagenda) ämnet diskuteras bland experter i tidskrifter 

och i andra fackorgan 

 Media agenda, (medieagenda) ämnet behandlas i massmedierna 

 Public agenda, (interpersonell agenda) ämnet diskuteras på interpersonell nivå 

 Polling agenda, (röstningsagenda) ämnet är ett allmänt samtalsämne och 

opinionsundersökningar börjar genomföras 

 Policy agenda, (politisk agenda) politiska beslut diskuteras och fattas om ämnet. 

Denna modell illustrerar hur ämnen normalt passerar fem faser: från forskningsnivå till 

medierapportering, till att bli allmänt samtalsämne, till att en allmän opinion kan mätas 

och slutligen till att hamna på politisk nivå genom exempelvis lagförslag. Det finns 

dock ämnen som passerar agendorna i annorlunda ordning samtidigt som många ämnen 

ofta stannar på en agenda. Jarlbro (2004) påpekar att en del ämnen på medieagendan 

inte återfinns på den interpersonella agendan. Om man genom kampanjer och vill 

förändra beteenden ska man enligt Jarlbro således komma högt upp på den 

interpersonella agendan. Vidare menar hon att ämnen som lämpar sig för massemediala 

kampanjer varken ska finnas högt upp på medieagenda eller den interpersonella (Jarlbro 

2004:29). Rogers och Dearing (1998) påpekar variansen av trovärdighet i dagens 

medier, samtidigt som mediebilden av ett ämne kan skifta i olika medier. Därför är det 

inte alltid självklart att media och publiken delar samma uppfattningar. Detta gör sig 

inte minst aktuellt i dagens stora utbud av webbnyheter som innebär att individer söker 

nyheter utifrån den interpersonella agendan (Rogers & Dearing i McQuail 2005:514).  
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2.5.2 Ämnesinvolvering och informationsberedning 

Huruvida mottagaren är villig för att ta emot ett budskap eller inte, har till stor del att 

göra med budskapets ämne och mottagarens involvering i detta. Ju högre 

ämnesinvolvering mottagaren har desto mer lyckad blir övertalningen. (Palm 1994:80–

82). Även om ämnesinvolveringen hos en mottagare är tillräcklig kan dock 

övertalningen vara otillräcklig. Detta beror ofta på i vilken sociokulturell miljö 

mottagaren befinner sig i (Palm 1994:82, Larsson 2008:173). Det innebär vidare att 

individen låter sig förenas i den kultur och värderingar som hon omger sig. Budskap kan 

därför tolkas på olika sätt om sändaren vänder sig till en målgrupp vars sociokultur 

varierar (Larsson 2008:173). McGuire är upphovsmannen till den välkända stegtrappa, 

”Information Processing Theory” (1989), som är ett av flera exempel där man kan 

förklarar informationsbearbetning med hjälp av förlopp och relationer (Palm 1994:84, 

Larsson 2008:172-173). För en lyckad kampanj förutsätts det i enlighet med McGuires 

teori att mottagaren har en god ämnesinvolvering, beslutsinvolvering, benägenhet för 

upptäckt och identifikation, menar Palm (Palm 1994:88).  McGuires teori ska 

poängteras utgår från att individer fungerar rationellt, varför den sedermera har 

kritiserats (Larsson 2008:173).  Det finns mängder av undersökningar som visar att en 

framgångsrik kampanj grundas mer på känslor än på rationellt logiskt tänkande 

(Simmons 2001:73). Människor beslutar sig för att tycka om ett konstverk eftersom 

någon de gillar, gillar det, och identifierar sig därefter. Människor är därför irrationella 

nog för inte att tänka rationellt. Därmed är graden av ämnesinvolvering central för 

mottagandet av kampanjer. Både Palm och McGuire är överens om att ju större 

mottagarens intresse för ett ämne är, desto större omsorg ägnar hon analysen av 

budskapet för det specifika ämnet (Palm 1994:91).  

2.5.3 Ämnens agenda-settingsnivå 

Enligt Palm (1994) kan kampanjers ämnen befinna sig i olika nivåer i agenda-

settingprocessen. Det vill säga att ämnesinvolveringen kan finnas given hos mottagaren 

på ett eller annat sätt. Graden av ämnesinvolvering är därför till stor del är en funktion 

av ämnets agenda-settingnivån, samtidigt som det finns andra faktorer som påverkar 

ämnesinvolveringens grad (Palm 1994:98). En fråga kan till exempel ligga högt upp på 

medieagendan utan att finnas på den interpersonella agendan, som exemplet 

alkoholskador. Vilken agenda-settingnivå för en målgrupp som ett ämne befinner sig på, 
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påverkas således av vilken utsträckning informationsberedning föreligger i. Figur 2.3 

visar förhållandet mellan informationsberedning och ämnets agenda-setting skede.  

 

Modell 2.3 Sambandet mellan informationsberedning och agenda-setting skedet (Palm 1994:105) 

 

2.5.4 Mottagande av mediebudskap 

Att nå ut med ett budskap genom en kampanj kan vara komplicerat då målgruppen idag 

omges av flera massmediala kanaler (Jarlbro 2004:27). Jarlbro menar även att 

massmediala kampanjer generellt är mindre effektiva när det gäller att åstadkomma 

långsiktiga förändringar i människors attityder eller beteenden (ibid.). Det kampanjer 

därför kan åstadkomma är att göra människor medvetna om exempelvis ett specifikt 

hälsoproblem. Här följer några teorier om hur massmediala meddelanden når sina 

mottagare:  

Två-stegs-hypotesen, av Katz och Lazarfeld, är en vidareutveckling av den så kallade 

injektionsmodellen. Teorin förklarar att mediebudskap går genom så kallade 

opinionsledare. Detta är personer vars åsikt är betydande för hur publiken sedan 

uppfattar och diskuterar budskapet (Jarlbro 2004:32-33).  Diffusionsteorin (diffusion of 

innovation theory, är en vidareutveckling av två-stegs-hypotesen (Jarlbro 2004:34, 

Larsson 2006:50), och innebär att olika grupper i samhället har olika benägenhet att ta 

till sig innovationer, som i vår studie gäller beteende- eller attityder. I enlighet med 

diffussionsteorin förmedlas budskapet om innovationen med fördel genom ”diffusion” 

eller spridning. Mer konkret innebär spridning i detta sammanhang budskapsexponering 

inom specifikt valda kanaler för en viss social grupp under en viss tid (Jarlbro 2004:34-
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35). Det finns två typer av innovationer som är särskilt aktuella inom 

hälsokommunikationskampanjer: incremental innovations (stegvisa innovationer) och 

preventive innovations (förebyggande innovationer) (Backer 1992:5). Den förstnämna 

bygger på att individer adopterar innovationen direkt för att få ut något av den. 

Förebyggande innovationer är svårare att diffusera snabbt och bygger istället på att 

individen gör någon form av livsstilsförändring för att förebygga oönskade 

konsekvenser senare, som att börja använda solskydd för att förebygga hudcancer.  

Jarlbro menar att diffusionsteorin inom hälsokommunikation till stor del handlar om att 

planera spridningseffekter där individkommunikationen är ett centralt mål.  

Adaptionsprocessen  är hur individen tar till sig innovationen utifrån diffusionsteorin 

(Jarlbro 2004:35). Denna process kan också förankras inom vår studie när det blir 

relevant att studera budskapets adaption hos målgrupperna.  Enligt Rogers (1995) 

adapteras en innovation genom fem faser, vilka är: kunskap- om innovationens existens 

och funktion, övertalning- när en positiv eller negativ attityd kring innovationen 

skapats, beslut- när man engagerar sig i nyheten vilket leder till acceptans eller 

förkastning, implementation- när man börjar använda innovationen och slutligen 

konfirmation- när man söker information som stödjer sitt beslut om nyheten (Rogers i 

Jarlbro 2004:35).  Enligt diffusionsteorin är masskommunikation bästa medievalet för 

hälsokommunikation när det gäller att uppmärksamma kring ett budskapet, medan 

interpersonella kanaler är mer effektiva när det gäller att få publiken att tillämpa 

budskapet (Jarlbro 2004:36). 
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Vi har bedömt att vårt analysarbete görs bäst med olika kvalitativa metoder för att 

analysera kampanjernas olika delar. Retorisk analys för bedömning av filmernas 

övertalande drag, kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner för filmernas uppkomst och 

utformning samt fokusgruppsintervju med urval ur ena målgruppen och enskilda 

intervjuer med urvalet ur den andra målgruppen. De kvalitativa metoder som vi 

använder har tydliga kopplingar till hermeneutiken. Denna lära beskriver 

tolkningskonsten utifrån delar och helheter, där analys successivt ökar förståelsen och 

inblicken i helheten (Befring 1994:82). Metoden beskrivs därför bäst genom en cirkel 

som visar hur nya delkunskaper upptäcks och sätts in i nya helheter. Genom våra 

metoder vill vi undersöka relevanta delar och deras betydelse för helheten och vice 

versa.  I detta fall handlar det om att förstå filmernas betydelse utifrån uppkomst, 

övertalandets utformning och mottagandet. Samtidigt förstå helhetens betydelse för de 

just nämnda delarna. 

3.1 Metodval 

Intervjuerna med nyckelpersoner på avsändarsidan genomfördes för att få en beskriving 

av företagets mål, problemområde och andra relavanta resonemang kring 

kampanjarbetet. Genom att prata med nyckelpersoner på reklambyrån fick vi insikt i hur 

budskapsformuleringen och utformningen skapades. Tillsammans bildade intervjuerna 

en större helhet ur vilken vi kunde analysera de huvudsakliga resonemang som 

kampanjerna baserades på.  I vår uppsats analyserar vi även hur mottagandet ur 

målgrupperna kan se ut. Detta fann vi givande för att kunna bedöma eventuella 

svårigheter i utformningen. Denna del fungerar således som ett komplement till 

kampanjernas helhetsanalyser.  Vi ville därför undersöka hur några av de attiyder kring 

filmerna ser ut ur en del av målgrupperna, och närmare få relevanta bakomliggande 

argument och tankar kring de olika attityderna. För denna del fann vi fokusgrupp samt 

samtalsintervju som lämpliga metoder. För ena målgruppen, 18-25:åringar, valde vi 

fokusgruppssamtal då vi bedömnde att samtal kring ämnet berusningsdrickande var ett 

sådant ämne som gynnades av diskussion mellan respondenterna. För andra 

målgruppen, som var tonårsföräldrar, testade vi även fokusgruppssamtal men då vi 

märkte att respondenternas åsikter tycktes anpassas efter varandra, övergav vi den 
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metoden för att hitta en metod mer lämpligt för ämnet (föräldrarlangning). Vi skulle 

kunna ha haft en fokusgrupp för denna målgrupp men då hade det krävts en avancerad 

rekrytering inriktad på föräldrar som köper ut och som dessutom kan samtala öppet om 

ämnet med andra föräldrar, som är mer restriktiva. Detta på grund av att Festens 

målgrupp inte enbart är tonårsföräldrar som redan köper ut, utan även föräldrar som har 

funderat på det. Wibeck påpekar att resultatet av en fokusgrupp kan äventyras om det 

endast finns ett såk ”rätt sätt” att tänka om det valda ämnet. Det bildas ett så kallat 

group think där avvikande åsikter inte kommer fram (Wibeck 2000:29).  Vi insåg 

svårigheterna med att rekrytera en frispråkig grupp då ämnet är präglat av normer, som i 

sin tur kan förvärras vid ett eventuellt grupptryck. Den ersättande metoden blev då 

istället enskilda samtalsintervjuer. Samtalsintervjun ger samma möjlighet som 

fokusgruppen till fördjupad förståelse för bakomliggande erfarenheter och tankar 

(Wibeck 2000:127).  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvale (1998) delar in intervjupersoner i två typer. Informanter är personer vars 

professionella expertis är objekt för intervjun medan representanter är intressanta för 

deras upplevelser och berättelser kring studieområdet. I vårt fall är nyckelpersonerna 

från avsändarsidorna IQ och Systembolaget, tillsammans med Forsman & Bodenfors, 

intressanta i avseende av deras professionella roll, men även i form av representanter då 

deras personliga tolkningar och upplevelser kring kampanjerna inte förbises. 

Intervjupersonerna ur målgrupperna klassas däremot enbart som representanter. I detta 

fall representanter för olika sorters mottagande av de valda kampanjfilmerna.  

Att ställa rätt frågor innebär för läsaren att forskaren använder indikatorer som på bästa 

sätt återspeglar det begrepp som vi önskar att undersöka. Forskaren är ofta intresserad 

av idéer, attityder, uppfattningar, erfarenheter, känslor och emotioner – saker som inte 

lämpar sig för direkt mätning (Descombe 2004:126).  I dessa fall är det – om inte 

forskaren också är tankeläsare- nödvändigt att förlita sig på indirekta indikatorer på det 

som undersöks. Det innebär med andra ord att forskaren förlitar sig på exempelvis 

människors uttalanden och beteendesätt, vilket fungerar som indikator på det som 

undersöks (ibid.) Forskningens precision när det gäller huruvida den ställer rätt frågor 

och använder rätt indikatorer hänger samman med dess innehållsvaliditet. I början kan 

detta innebära att man inhämtar synpunkter från dem som rimligtvis kan förväntas vara 
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kunniga inom området. Forskaren kan tänkas söka bekräftelse på specifika frågor och 

indikatorer genom att kontrollera dem med relevanta personer för att se om de är 

användbara som de är. Denna metod för validitetsbedömning kallas även ”face validity” 

eller ytvaliditet. Därefter kan frågorna och indikatorerna justeras ytterligare genom att se 

till att de överensstämmer med experternas åsikter, i detta fall de teorier vi relaterar 

studien till. (Descombe 2004:127). 

3.3 Fokusgrupp som metod 

En fokusgrupp är i varierande grad strukturerade gruppsamtal (Wibeck 2000:26).  

Samtalen har som mål att få insikt kring målgruppsdeltagarnas resonemang kring ett 

visst ämne. Ämnet diskuteras utifrån förutbestämda teman som läggs fram av en 

samtalsledare, en så kallad moderator.  Det är utifrån det förutbestämda fokuset på ett 

ämne som ordet fokus i detta sammanhang kommer ifrån. 

Fokusgrupper som metod kommer från marknadsundersökningssektorn. Idag används 

metoden inom flera olika studieområden för att studera människors föreställningar, 

attityder och värderingar inom ett visst ämne (Wibeck 2000:10). En annan möjlig 

studievinkel som metodern erbjuder är att analysera interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna och hur till exempel idéer utvecklas inom gruppen. I vårt fall 

kommer vi dock studera respondenternas attityder och resonemang utifrån den 

förutbesstämda kampanjfilmen Rus. Interaktionsbiten står därför inte i centrum för vårt 

studieobjekt.  

Liksom individuella kvalitativa intervjuer, kan fokusgrupp som metod ge djupgående 

insikt i ett ämne. Fördelar med fokusgrupp som metor innebär bland annat möjligheten 

att dokumentera samtal och resonemang kring ett ämne som annars kan vara svårt 

(Wibeck 2000:37). Fokusgrupper kan således synliggöra hur deltagare i gruppen 

tillsammans resonerar kring ett ämne där intevjuarens roll inte styr samtalet i samma 

mån som vid individuella intervjuer (Wibeck 2000:42). Då vi utgår från att ungdomars 

syn på berusningsdrickande delvis beror på deras omgivnings attityder, fann vi det 

passande att använda en metod där olika personers erfarenheter kunde diskuteras och 

studeras. Fokusgrupp som metod kräver att deltagarna varken är för lite eller mycket 

engagerade i samtalsämnet. Ett dåligt engagemang resulterar i svårigheter att få igång 

en diskussion. Ett för stort engagemang kan å andra sidan resultera i att deltagarna 
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känner för stor press på att svara korrekt, speciellt om de är osäkra på de andra 

gruppdeltagarnas ställningstagande.  

Antalet deltagare i en fokusgrupp varierar men fler än sex personer kräver en 

organiserad och stark moderator. Moderatorns roll som orddelare, organiserare och 

ansvarig för att samtalet följer den önskade strukturen växer i stora grupper. Wibeck 

menar att den ideala fokusgruppen inte har färre än fyra och inte fler än sex deltagare 

(Wibeck 2000:50). Att gruppmedlemmarna känner någon form av samhörighet anses 

vara en viktig faktor för att få ett givande samtal. Det finns olika teorier om hur man 

sammansätter dynamiska och välfungerande fokusgrupper. Ett återkommande råd är att 

deltagarna ska matcha varandra någorlunda utifrån demografiska egenskaper, till 

exempel liknande ålder, utbildningsnivå och region. Detta för att interaktionen tros 

gynnas när deltagarna har liknande socioekonmiska bakgrunder. Wibeck menar att 

likhet i bakgrund och attityder är en av de viktigaste, men hon betonar att detta inte 

innebär att man behöver hålla med varandra för den sakens skull (Wibeck 2000:28–29).  

3.4 Urval   

Då vår studie är av kvalitativ art har urvalet inte som syfte att vara representativt. Valen 

av intervjupersoner har avgjorts utfrån personernas relevans för kampanjfilmernas 

uppkomst, utformning eller mottagande.  För uppkomsten valde vi att intervjua 

reklamchef Åsa Hessel på Systembolaget, ansvarig för beställningen av Rus. För 

utformningen av Rus fann vi nyckelpersonen Jacob Nelson, copywriter på reklambyrån 

Forsman & Bodenfors. För inblick i mottagandet av filmen Rus gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval utifrån ålderskriteriet 18-25 år. För andra kampanjfilmen, Festen, 

har vi träffat Christina Luttorp Voquer, marknadschef på IQ.  För Festens utformning 

genomfördes intevju med copywriter Johan Oliviero och art director Joakim Blondell. 

Rekryteringen av respondenter ur Festens målgrupp, tonårsföräldrar, skedde på 

Östermalm, Vasastan och Gärdets gator.  
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3.5 Genomförandet av målgruppsintervjuer  

Fokusgruppen med urval ur Rus målgrupp, 18-25:åringar, genomfördes på Stockholms 

Universitet i ett konferensrum. Rekryteringen skedde på universitetes bibliotek och 

baserades på ålder och utbildningsnivå. Samtliga gruppdeltagare studerade på SU och 

hade därmed gemensamma erfarenheter i form av utbildningsnivå och studiesäte. 

Urvalsfrågan vid rekryteringen var om personen studerade vid SU. Till antalet var 

deltagarna sex, samtliga kvinnor, och hade alla en relation till berusningsdrickande. 

Samtalet var semi-strukturerat i form av att vi utgick från en intervjuguide med några 

centrala frågor. Frågorna var utformade på ett öppet sätt som möjliggjorde diskussioner 

kring våra teman (bilaga 4). Utifrån filmen diskuterades tankar och åsikter kring 

festande inom målgruppen. Samtalet var cirka en timma långt. Ena uppsatsförfattaren 

hade rollen som moderator medan den andre tog anteckningar och ställde vissa 

följdfrågor. Ljudinspelning dokumenterade samtalet, i utbyte mot att deltagarna fick 

vara anonyma.  

Kampanjfilmen Festens målgrupp är tonårsföräldrar. De individuella samtalen skedde 

på Stockholms gator i stadsdelarna Östermalm, Vasastan och Gärdet. Urvalet var 

således ett bekvämlighetsurval med urvalsfrågan om personen var tonårsförälder. Vid 

genomförandet av intervjuerna klargjorde vi att medverkan var anonym. Vi berättade 

även att detta skulle vara en del i vår C-uppsats om alkoholkampanjer och syftet med 

intervjun var att förstå hur föräldrar kan uppfatta dessa. Därefter visades filmen i 

medtagen ljud-och videoutrustning. Huvudfrågorna strukturerades inom teman där 

hälften av intervjun var semi-strukturerad i den mån att vi var öppna för de olika utlägg 

föräldrarna hade inom ämnet. Totalt intervjuade vi sex personer, hälften män och 

hälften kvinnor. Intervjuerna varierade i längd beroende på personernas engagemang 

men sträckte sig mellan 5-10 minuter var. 

3.6 Retorisk analys 

Inom retorisk analys bedöms texter utifrån frågan om på vilket sätt de fyller sin funktion 

att övertala (Karlberg & Mral 1998:12). Genom analys försöker man därför ta fasta på 

hur budskapet utformas för att på bästa sätt påverka mottagaren. Inom vår studie vill vi 

således med hjälp av retorisk analys, förstå hur kampanjfilmerna är utformade för att 

övertala sin målgrupp.  Retorisk analys har som metod ett helhetsperspektiv. Man 

intresserar sig sig alltså för hela kommunikationsprocessen, som i sig endast kan förstås 
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genom förståelse för delar i relation till helheten, och tvärtom. Detta innebär en 

hermeneutisk ansats där vi analyserar kampanjfilmerna utifrån dess delar, och delarna 

utifrån den samhälliga kontexten.  

Vi har utgått från Maria Karlberg och Brigitte Mrals (1998) analysmodell med viss 

omdefiniering för att på ett övergripande men relevant sätt att beskriva filmernas 

grundläggande retoriska drag.  Karlberg och Mral betonar betydelsen av att tillämpa de 

retoriska verktygen utifrån sitt eget behov, samtidigt som de framför att deras modell 

endast ska tjäna som byggnadsställning för tolkningar (Karlberg & Mral 1998:20). Vi 

har därför utifrån relevans för vår studie, utformat en förkortat version av Mral och 

Karlbergs modell. I den ursprungliga modellen finns ytterligare två analyssteg: stil och 

argumentation.  Dessa steg har vi valt bort på grund av att vi i första hand vill studera 

filmernas retorik ur ett sammhällsperspektiv. Utifrån vårt behov att synliggöra 

kampanjfilmernas övergripande retoriska tillvägagångssätt har vi valt analysstegen 

kontext, disposition samt grundläggande medel för att övertyga. Nedan följer 

övergripande beskrivingar av valda analyssteg. 

3.7 Analysverktyg 

I det första steget analyserar vi textens allmänna betydelse, kontext, genom dess 

förutsättningar.  De delar som tillsammans utgör filmens kontext är genre, retorisk 

genre, retorisk situation, publik och talaren. Genre har som funktion att förklara 

filmens generella roll i omvärlden och därmed relation till andra texter. Man definierar 

alltså vilken typ av text det är, till exempel om det främst är en reklamfilm eller en 

kampanjfilm. Retorisk genre har som funktion att avgöra vilket tillvägagångssätt 

övertalningen sker på. En text kan ha inslag av flera retoriska genrer och behöver inte 

nödvändigtvis vara uppenbart. De retoriska genrena är tre till antalet och är hämtade 

från den klassiska retorikens konst. Genus deliberativum är de politiska talens genre där 

målet är ett gemensamt beslut för en grupp och talarens tillvägagångssätt sker genom 

avrådande eller rådande av en handling (Mral & Karlberg 1998:22). Man kan till 

exempel påvisa oönskade följder av ett beslut, för att försöka uppnå motsatt beslut. Ett 

exempel är om en politiker i ett riksdagstal avråder från att sänka alkoholskatten, då hon 

menar att detta skulle öka alkoholkonsumtionen. Följdaktligen bygger därför denna 

genre på övertalning via logiska argument (logos).  Genus demonstrativum återfinns 

oftast bland formella tal. Målet är att tillsynliggöra specifika egenskaper hos en 
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företeelse eller person och talarens tillvägagånggssätt är genom hyllning eller klandring 

(Mral & Karlberg 1998:22). Denna genre är vanligt förekommande inom reklam där 

man som retorik endast framhäver produktens positiva egenskaper. Övertalningen 

använder vanligtvis främst känslor, pathos, som redskap. Genus judiciale kommer från 

jurdiska sammanhang med advokatens försvarande och åklagarens angripande. 

Strategin bygger således på försvarande av egen ståndpunkt eller anklagande av annans. 

Övertalningen bygger på att man inger trovärdighet och tillit hos sin publik. Därför 

handlar framgången således mycket om hur väl talaren framställer sig själv och sin 

relevans inom frågan. Ethos, övertalning genom trovärdighet, är därför vanligt 

förekommande medel för denna genre.  

Att analysera den retoriska situationen görs för att synliggöra avgörande faktorer för 

textens retorik. Det är dessa faktorer som avgör vilka regler som styr utformningen av 

texten. Exempelvis om en film riktar sig till 70:åringar så förväntas inte språket vara 

slang.  Konkret sätt innebär det textens förutsättningar för dess utformning. Inom 

reklamsammanhang är tid en av de mest avgörande faktorerna för utformningen. 

Hälsoinformation i form av tv-reklam skiljer sig exempelvis avsevärt från 

informationsföredrag om samma ämne på en skola. 

Publiken analyseras för att se hur talaren anpassar meddelandets utformning utifrån den 

tilltänkta publiken. Denna punkt har även som funktion att klargöra vilken den faktiska 

och den tilltänkta publiken är. Detta avgörs av var talet utspelas samt hur länge och 

vilka grupper som tar till sig talet. Den tilltänkta publiken sätter förutsättningar som 

formalia och språk och andra avgörande val för hur man tror att publiken bäst tar till sig 

budskapet. När man vill åstadkomma en attitydförändring är det till exempel lättare om 

publiken upplevt en problematik med den valda företeelsen. Mral och Karlberg tar upp 

exemplet med att trafikskadade är lättare att övertala om cykelhjälmens fördelar, än de 

som inte varit olycksdrabbade. Inom ämnet alkohol är detta dock ingen självklarhet då 

alkoholister kan ha ett inbyggt motstånd mot åsiktsförändring på grund av beroende – 

och sjukdomsomständigheter. Det finns många andra liknande komplikationer inom just 

hälsokommunikation. 

De retoriska problemen identifieras för att synliggöra de centrala invändningarna som 

talaren förväntas få emot sig eller sitt meddelande. De är med andra ord de 
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komplikationer i form av kritiska åsikter kopplade till ämnet som publiken kan tänkas 

ha. Det kan även vara ofullkomligheter i form av ett bristande förtroende från publikens 

sida, Mral och Karlberg tar upp Toyota och bilsäkerhet, där deras kampanjer fokuserade 

på säkerheten just för att märket hade ett dåligt rykte på den fronten. Val av övertygande 

medel, argument och andra retoriska medel är därmed centrala för att talaren ska kunna 

överkomma de retoriska problemen. 

Talaren och författaren är viktiga inom den retoriska analysen. De kan vara olika 

personer, där någon skriver talet och en annan framför det. Det mest centrala inom vår 

analys är dock talaren i form av avsändare, som då blir Systembolaget och IQ. 

Författaren är alltså reklambyrån men denna syns ej i filmerna och därmed analyseras 

enbart avsändarna som talare. Det som utforskas är talarens relation till både ämne och 

målgrupp samt talarens roll sett från omvärlden.  

Dispositon redogör för hur meddelandet är strukturerat. Utifrån den klassiska retoriken 

så fyller varj del en egen funktion inom övertalandet, men det varierar hur delarna 

används och om alla finns närvarande. Enligt klassisk retorik delas dispositionen in fem 

delar. Exordium är inledningen och ska vara: uppmärksammande, välvillig och läraktig, 

med andra ord ska inledningen skapa intresse och öppna upp för positivt. Narratio är 

berättandet av budskapet som ska fånga publiken och hålla uppe intresset för texten 

igenom. Det är även i denna del som textens poäng ska redovisas. Ett lyckat narratio har 

den rätta insikten om publikens förförståelse, som då avgör hur väl publiken mottar 

poängen.  Propositio är den del där huvudbudskapet (tesen) framförs och blir därför 

hjärtat av argumentationen, därmed även den mest komplicerade delen.  Agrumentatio 

är argumentet som stödjer huvudbudskapet. Conclusio är den del där en avrundning av 

texten sker, utformningen skiljer sig beroende på textens syfte, men ska enligt den 

klassiska retoriken innehålla repetition av de viktigaste argumenten för budskapet. Detta 

för att försäkra sig om att publiken uppfattar budskapet.  
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3.8 Metoddiskussion 

Våra valda kvalitativa metoder kan inte ge en representativ bild av IQ:s eller 

Systembolagets allmänna kampanjarbete. Samtidigt kräver den hermeneutiska ansatsen 

att vi är medvetenna om de grunder som vi tolkar utifrån. Grunderna är förutsättningen 

till att kunna tolka delarna i helheten. Då vi har så pass många delar i uppsatsen, krävs 

det således att vi analyserar varje dels helhet med en medvetenhet om vår förförståelse. 

Vi har valt att genomföra var sitt intervjumoment för urvalen av de två olika 

målgrupperna. Att genomföra fler än en fokusgrupp kan vara ett alternativ om man vill 

synliggöra mönster och tendenser (Wibeck 2000:48). Samtidigt är funktionen av 

fokusgruppen eller föräldarintervjuerna inte att generalisera eller avgöra centrala 

problem, utan snarare att få inblick i hur mottagande och attityder kring filmerna kan se 

ut. Wibeck (2000) påpekar att det är antalet grupper som behövs beror på fenomenets 

komplexitet. Genrellt för målgruppsintervjuerna finns det eventuella svårigheter med 

alkoholvanor som ämne. Känsliga ämnen är svåra att prata om både i grupp och enskilt 

och att då befinna sig i en intervjusituation kan försvåra saken. Med detta som bakgrund 

har vi lagt intervjuerna på relativt opersonlig nivå, där eventuella personliga 

resonemang är av frivillig art.  

Vidare anar vi att det kan finnas faktorer som påverkar informantintervjuernas realibitet. 

En av dessa är Åsa Hessel och Christina Luttropp Voquers proffisionella roller, som 

innebär stor erfarenhet i kontroll av information. Detta kan till exempel resultera i att 

relevant information undanhålls till fördel för Systembolaget och IQ. Samtidigt avgör vi 

dessa faktorerna som mindre viktiga för vår undersökning. Vi analyserar trots allt 

kampanjerna utifrån deras officiella resonemang, och vi bedömmer risken vara liten att 

Systembolaget som myndighet förskingrar avgörande information. Intervjuerna med 

nyckelpersonerna på reklambyrån kan dessutom komplettera knapphändig information 

samt ge ytterligare insikt i utformningen som helhet.  
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Analysen av kampanjerna redovisas i detta kapitel först var för sig för att till sist gå 

över till en sammanställning av de centrala slutsatserna.  Dispositionen sker utifrån vår 

frågeformulering kring kampanjernas uppkomst, övertalning och mottagande.   

 

4.1 Varför gjordes Rus?  

IQ som organisation delar Systembolagets målsättning som uttrycks i visionen ”ett 

samhälle där alkohol inte för någon skada”, menar Christina Luttropp Voquer, 

marknadschef på IQ. Visionen kommer från Systembolagets uppdrag som är att bidra 

till att minska alkoholens skadeverkningar (www.systembolaget.se ). Det finns inga 

specifika organisationsmål eller systemmål just nu, utan Christina betonar istället IQ:s 

långsiktiga mål, som främst går ut på att etablera kännedom och liking (anseende).  

Rus problemområde bestämdes utifrån den samhällsgrupp som IQ anser vara särskilt 

viktig att påverka (18-25:åringar). Det resonemang som avgjorde detta antagande var att 

målgruppen är den grupp som dricker mest i Sverige, och att det därför är av prioritet att 

påverka deras attityder kring alkoholkonsumtion. Målgruppen valdes utifrån 

demografiska egenskaper, som i detta fall var ålder. Psykografiska egenskaper har inte 

beaktats i budskapsutformningen. Luttropp Voquer påpekade att man kunde ha gjort en 

förtestning av budskapet, men att detta inte gjordes på grund av den stora tillit IQ har till 

Forsman & Bodenfors. Reklambyrån förväntades således att känna till målgruppens 

psykografiska egenskaper relevanta för mottagandet.  Även om målgruppen valdes 

utifrån ett identifierat samhällsproblem, så fanns det en del förutsättningar som uteslöt 

andra målgrupper för kampanjen. Valet av målgrupp kan inte enbart ses som ett resultat 

av problemområdet. IQ:s uppdrag av Systembolaget har även styrt valet av målgrupp. 

Då Systembolaget startade IQ i behovet av en opinionsarbetare för deras 

kommunikationsuppdrag kring alkoholens skadeeffekter för gruppen 18-25, så valdes 

målgruppen indirekt av Systembolaget. Ytterligare en anledning till varför IQ inte riktar 

sig till minderåriga är de svårigheter det innebär att massmedialt rikta sig till tonåringar 

utan att uppmuntra till drickande. Detta argument grundande sig på de lagliga 

http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/vartuppdrag.htm
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regleringar kring reklam om minderåriga och alkohol. Man får exempelvis inte visa 

personer som ser minderåriga ut, drickandes alkohol, även om syftet är det motsatta 

menar Christina Luttropp Voquer.   

Officiellt är kampanjens mål att få målgruppen att reflektera över sitt och andras 

drickande. Därmed kan sägas att det rör sig om ett kommunikationsmål då kampanjen 

vill påverka attityder och kunskap i en viss utsträckning.  I de uppföljande 

effektmätningar som gjordes efter Rus, ingick attitydfrågor och budskapsuppfattning, 

om man har sett den och huruvida man tycker att filmen skapade eftertanke. Dock mätte 

man inte eventuella attitydförändringar av Rus. Jarlbros krav på mätbara, specifika och 

uppnåbara mål kan i detta sammanhang diskuteras ur två synvinklar. Då 

effektmätningarna främst mätte inställning till ämnet och filmen ur ett nutidsperspektiv, 

utan bakgrund om attityder innan exponeringen, mätte IQ alltså inte om eventuella 

attitydförändringar skett. Samtidigt har IQ formulerat ett perfekt mål för att komma 

undan alla eventuella målrelaterade misslyckanden. Då målet officiellt är att bidra till 

reflektion, säger inte detta i sig något om huruvida reflektionen ska stanna kvar hos 

individen eller bidra till attitydförändring. Ur detta perspektiv berättigas IQ:s 

effektmätning som istället handlade om exponering, attityd till filmen och kännedom 

om IQ. Målet kan sägas mätbart i den mån att man kan fråga målgruppen om filmen 

bidrog till reflektion. Samtidigt kan man fråga sig varför målet, för en kampanj grundad 

i ett sammhällsproblem, sattes så lågt. Varför utgår inte IQ från konsumtionsmål? 

Luttropp Voquer menade att målet inte är att få målgruppen att dricka mindre, därför att 

det inte går: 

”...så långt kan man inte komma med reklam, det är inte påverkningsbart, 

samtidigt säljer ju inte vi några produkter, vi ju inte mäta någon försäljning då” 

Christina Luttropp Voquer, marknadschef  för IQ 

IQ har alltså utgått från att kampanjer i detta sammanhang inte kan påverka 

målgruppens beteenden. Samtidigt satsar de regelbundet på kampanjinsatser mot 

berusningsdrickande. De väljer att genomföra kampanjer ändå, likt Kotlers råd om att 

fråga sig vad som skulle hända om man inte gjorde det. I detta fall tror IQ att Rus kan 

bidra till reflektion, något som de hoppas ska uppmärksamma problemområdet samt ge 

ökad kännedom om IQ bland målgruppen.  
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4.2 Retorisk analys av Rus 

4.2.1 Kontexten 

Filmen är en kampanjfilm som ska få målgruppen att reflektera över sitt drickande. 

Utifrån de sammanhang filmen förekommer i, kan däremot genren även klassas som 

reklam. Rus visas i reklamavbrott, på bio, tv och webb tillsammans med kommersiell 

reklam. Även fast kampanjfilmen kan klassas som social marknadsföring är behöver 

detta inte vara uppenbart för tittaren.  

I filmen visas en, till en början, trevlig fest som senare spårar ur. Alkoholen resulterar i 

detta fall till ett flertal obehagliga saker. Man visar positiva sidorna med alkohol, men 

de negativa kommer att dominera filmen tidsmässigt och sluttexten som lyder ”Var rädd 

om dig” förtydligar det råd som Rus vill förmedla. Ur detta resonemang finner vi att den 

retoriska genren främst är Genus deliberativum. Filmen avråder från att bruka alkohol 

på det uppvisade sättet, samtidigt som den uppmuntrar till skötsamhet. Det 

gemensamma beslutet som Rus vill bidra till, är som redan känt, att förhoppningsvis 

minska berusningsdrickandet bland målgruppen. Beroende på hur man tolkar det, kan 

filmen även uppfattas som ett kritiserande av alkohol. Detta genom att filmen indirekt 

skyller personernas beteende på alkoholens effekter. Ur detta perspektiv ser vi drag av 

Genus demostrativium, som har som uppgift att klandra eller hylla en företeelse.  

Då filmen sänds i kommersiella sammanhang så är utformningen styrd av bland annat 

den rådande tidsbegränsningen. Den retoriska situationen ser ungefär likadan ut i de 

olika sammanhang som filmen förekommer i. Rus visas både på bio och tv, och 

utformningen är densamma för båda kanalerna. Oavsett om man ser filmen på bio, 

hemma hos en kompis eller på webb-tv, så måste filmen fånga intresse. Publiken är 

medveten om att det rör sig om reklam, det vill säga ett målmedvetet budskap som ska 

förmedlas till publiken. Denna typ av retorisk situation förutsätter att uppmärksamhet 

väcks utan specifika regler om hur detta ska ske. Filmen måste urskilja sig i massan av 

de andra reklamfilmerna, både för att märkas men även för att bli ihågkommen. 

Ytterligare en faktor som har styrt utformningen är de regler mot att skildra minderåriga 

drickandes alkohol. Därför har valet av medverkande varit människor som ser uppenbart 

äldre ut än 18, oavsett om detta val är fördelaktigt eller inte.  
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Målgruppen är svenskar mellan 18-25 år som konsumerar alkohol. Det är dcok betydligt 

fler som kan sägas vara publik till Rus. Filmen visar en bröllopsfest med gäster i alla 

åldrar, vilket gör det svårt att spontant avgöra vilken den tilltänkta publiken är. Filmens 

budskap förutsätter att publiken är familjär med alkohol. Alla som dricker och kan 

relatera till filmen, oavsett ålder, blir således den faktiska publiken. Någon majoritet av 

18-25:åringar i filmen syns inte. Enligt Christina Luttropp Voquer på IQ, har de 

medvetet valt äldre medverkande för att IQ vill fungera som en förebild för målgruppen. 

Frånvaron av yngre personer kan samtidigt ha effekten att den faktiskamålgruppen inte 

kan identifiera sig i filmen. Vi kan istället misstänka att man som tittare identifierar sig 

utifrån sina erfarenheter och hur väl de matchar filmen.   

På grund av att filmen rör ett beteende, berusningsdrickande, som generellt är accepterat 

så måste filmen ta ställning till flera retoriska problem, det vill säga förväntande 

invändningar mot buskapet (Karlberg & Mral 1998:24). En vanlig invädning i 

hälsokampanjer är att ”det gäller inte mig”. En invändning som filmen tycks ha bemött 

med den omtänksamma sluttexten ”Var rädd om dig”, istället för en mer fördömmande 

uppmaning i stil med ”Sluta drick så mycket!”.  Ett annat centralt retoriskt problem är 

invändningen om att alkohlol är mer roligt än problematiskt. Detta tar filmen ställning 

till genom att visa alkoholens positiva sidor, det vill säga den glada stämningen i början 

av festen, för att sedan visa sin poäng genom att det dock snabbt spårar ur. På detta sätt 

visar filmen att det finns en förståelse för den centrala invändningen att alkohol är kul.  

Talaren, som i detta fall är IQ, är anonym ända fram till filmens slut. Det är först i slutet 

av filmen och efter att budskapet framförts som avsändaren framgår. ”IQ, för en 

smartare syn på alkohol” kommer upp i form av en sluttext. IQ är ett ungt dotterbolag 

till Systembolaget som startades 2005, men är enligt dem själva känt inom målgruppen. 

På vilket sätt de är kända är dock intressant. Känner tittaren talaren som en avsändare av 

bra reklam eller som hälsokommunikatör? Även fast en alkoholkampanj från Statens 

folkhälsoinstitut kan se likadan ut som en från IQ, så har avsändaren två olika uppdrag 

där den förstnämnda är en seriös och känd institution. En avsaknad på kunskap om IQ 

kan resultera i att man inte tar till sig av budskapet, då man inte förstår talarens avsikt 

med filmen. Å andra sidan kan en anonym talare göra mottagande öppnare i form av att 

en nyfikehet skapas, samtidigt som tittaren inte blir förvarnad om att ett hälsobudskap 



35 

 

kommer. Speciellt i detta fall, då filmens problemområde är allmänt accepterat av 

publiken, bedömer vi det mer fördelaktigt för talaren att redovisa sin identitet i slutet.  

4.2.2 Dispositionen 

 Filmen slänger in oss direkt i berättelsen som är en bröllopsfest. Lill Lindfors sjunger 

den vid första anblick ”glada” låten Rus. Skrattande, dansade och så småningom 

flörtande bröllopsgäster figurerar. Detta är filmens exordium, inledning, som fyller sin 

funktion att vara intresseväckande med positiv anda. Därefter blir klippen snabbare och 

stämningen blir stegvist mer urartad. Gästernas skålande blir till både gråt, oralsex, 

slagsmål, offentligt urinerande och trafikolycka. Narratio, berättandet, bygger i detta 

fall på en förkunskap hos tittaren som rättfärdigar det snabba berättandet. Det råder 

ingen tvekan om att tittaren förstår att personerna är fulla. Berättandet är välgjort då 

intresset hålls uppe genom de eskalerande scenerna och tempot som byggs upp. 

Berättandet går in i argumentatio, argumenten som stödjer huvudbudskapet  

(propositio), då man kan avgöra att scenerna är uteslutande negativa och alkoholens 

goda sidor därmed blir frånvarande. Propositio finns parallellt med både berättandet och 

argumentationen, men gör sig främst gällande i den del av filmen som visar dagen efter 

festen. I dagsljus visas några av gästerna i ett sjukhusvänterum, en kille ensam på en 

parkbänk och tjejen som gav oralsex ensam och ledsen i sin lägenhet.  I enlighet med 

retorikens föreskrifter upprepas det viktigaste argumentet, som lyder ”Var rädd om dig”, 

följt av IQ:s logga med slogan ”för en smartare syn på alkohol”. Detta blir filmens 

conclusio, avrudning och slutsats. 

4.2.3 Retoriska medel 

 Ethos, hur talarens trovärdighet eller personlighet övertygar, gör sig inte nämnvärt 

aktuell i filmen då talaren är anonym.  Förutom sluttexten är språkformen i filmen 

sången av Lill Lindfors, men det är osäkert huruvida 18-25:åringar känner igen rösten. 

Filmen följer några personers utveckling, som gemensamt har att de alla druckit alkohol 

och att detta resulterar i olyckliga situationer. Berättandet uppvisar en slags skenbar 

logisk bevisföring, nämligen att alkohol resulterar i olycka. Övertygandet med byggt på 

logos, det vill säga övertygande med hjälp av fakta och förnuft, finns därmed 

närvarande i underförståelse. Det mest dominerande retoriska medlet kan dock sägas 

vara pathos, spelandet på publikens känslor. Till en början visas lyckokänslor i form av 

glada människor på fest, men snabbt urartar festen och även känslorna. En kvinna 
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skrattar och sedan gråter hysteriskt, några vänner börjar slåss aggressivt, en man som 

spelat in när en tjej ger honom oralsex på mobilen hånskrattar högt med sin kompis åt 

inspelningen och en man blir plötsligt påkörd av en bil. Sorg, ilska, respektlöshet, och 

skräck är känslor som visas och samsas i filmen. Det blir ett överskott av känslor som 

stegvis blir värre vilket väcker upprördhet, medlidande och hopp. Känslorna ska väckas 

för att skapa engagemang till problemet, som talaren sedan ska kunna erbjuda en 

lösning till (Karlberg & Mral 1998:35). Lösningen blir tydligt i budskapet som framgår 

sist i filmen, det vill säga att vara rädd om sig själv. 

 

 

 

4.3 Rus möjlighet till påverkan 

Filmen problematiserar berusningsdrickandets baksidor genom att visa negativa 

situationer orsakade av supande. Jacob Nelson, copywriter för filmen, menar att det 

finns en allmän stor igenkänning i filmens problem, något som ska skapa ångest hos 

tittaren.  Det var ingen tvekan om att våra fokusgruppsdeltagare uppfattade filmens 

problemområde. Det var dock endast en som relaterade problemet till svenskar. De 

andra framhävde alkoholen som farlig eller dålig i för stora mängder. Ur detta 

perspektiv kan man se att filmen inte tillförde deltagarna någon ny kunskap. De visste 

redan att för mycket alkohol är ”dåligt” och att man ska dricka med måtta.  Ämnet 

berusningsdrickande kan sägas finnas på den interpersonella agendan bland 
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målgruppen. I massmedier kan man få reda på hur man botar en hemsk bakfylla, vilka 

de mest kalorisnåla drinkarna eller sommarens bästa lådviner är. Samtidigt som det mer 

sällan förs mer seriösa samtal om berusningsdrickande inom medierna. Massmediers 

relativa liberala inställning till berusningsdrickande, kan möjligtvis påverka individers 

riskbedömning kring ämnet i negativ mening. Vi vågar däremot påstå att överdrivet 

drickande diskuteras desto mer seriöst på interpersonell nivå. Om en kompis allt för 

ofta, dricker för mycket och hamnar i jobbiga situationer, sticker man inte under stolen 

med det såvida man inte själv har samma problem. Hemmet, skolan och arbetsplatser är 

exemplen på några av de ställen där seriösare diskussioner kring alkohol kan 

förekomma. Filmens ämne befinner sig således generellt högt upp på den 

interpersonella agendan.  Berusningsdrickade som ämne finns även på röstningsagendan 

och den politiska agendan.  Detta gör sig mest synligt i den svenska restriktiva 

alkoholpolitiken. En politik som försöker stå emot EU-anpassningar på grund av de 

faror för välfärden som Sveriges ledare ser i ett ökat berusningsdrickande.  Passar då 

Rus ämne för en massmedial kampanj? Enligt Jarlbro (2004) så finns det ingen 

anledning att genomföra kampanjer om ämnet befinner sig på både media –och 

interpersonell agendan.  Om ett ämne dessutom finns på samtliga fem agendor, som i 

Rus fall, är de bästa kanalerna för påverkan av interpersonell art (Jarlbro 2004:58).  

Element #7 i Kotlers tolv steg till effektiva kampanjer (bilaga 3), är att meddelandet ska 

vara uppmärksammande och motiverande. Fyra av sex i fokusgruppen hade sett Rus 

innan. Samtidigt visar IQ:s första effektmätning (bilaga 12), gjord på 500 personer att 

350 av dessa hade sett Rus. Filmen kan alltså sägas vara allmänt känd. IQ har således 

lyckats med satsningen på medieexponering och ett uppmärksammat meddelande . 

Huruvida meddelandet är motiverande kan diskuteras. Om man tror att ångest kan 

motivera så blir svaret ja. Det var många känslor som togs upp i fokusgruppen. Någon 

tyckte att filmen var hemsk, en annan att den var rolig och någon att den till och med 

var jobbig att titta på. Samtidigt uppmärksammade deltagarna olika händelser ur filmen 

och det blir tydligt att de många intrycket gör att deltagarna selektivt kommer ihåg vissa 

scener bättre än andra.   I Rus ser man sex, slagsmål, offentligt urinerande, trafikolycka 

och hysteriskt gråt. Vid frågan om hur man valde dessa huvudproblem svarade Jacob 

Nelson att det gjordes utifrån vad man, på Forsman & Bodenfors, sett eller själv 

upplevt. Nelson menade vidare att det som hände igår på tokfyllorna är ungefär 
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detsamma vad som händer idag: ”tjejer som ångrar sex på fyllan är till exempel 

jättevanligt”. Han poängterar att allt som händer i filmen är ”allmängods”, (d.v.s. 

vanligt förekommande). Vår fokusgrupp menade att offentligt urinerande inte är en ”big 

deal”, det sågs mer ur ett humoristiskt perspektiv. Om oralsexscenen uppstod det debatt, 

oavsett om man berördes eller inte så rådde det konsensus om att kvinnan har allmänt 

dåligt omdöme, inte på grund av enbart alkohol. Åsikterna om huruvida filmen kändes 

realistisk eller ej, gick isär inom fokusgruppen. Gemensamt för alla var dock åsikten att 

filmen var extrem i sin utformning. Jacob Nelson beskriver uppbyggnaden genom att 

det är en stegvis upptrappning där det värsta ska komma sist. Han påpekar att 

skildringen av känslor bygger på ett stort överdrivande. Han menar att man måste 

överdriva för att kunna nå ut med budskapet. 

”Man kan inte vara subtil. Är det en tjej som gråter så är det en tjej som gråter, 

man måste ge allt man har” 

      Jacob Nelson, copywriter på Forsman & Bodenfors 

Christina Luttropp Voquer menar att IQ ska ses som en storebror som talar från egen 

erfarenhet. Jacob Nelson däremot påpekar att målgruppen för filmen egentligen är 

ointressant, för om filmen fungerar på en 22-åring så gör den även det på en 32-åring. I 

vår fokusgrupp reagerade några på att huvudpersonerna såg för gamla ut för att bete sig 

som de gör. En relaterad åsikt var att man som 18-åring tycker att 30-åriga fyllos på 

bröllop är patetiska. Samtidigt menade alla deltagare att tokfyllor sker alla åldrar, men 

åsikterna om huruvida huvudpersonernas ålder påverkade mottagandet varierade.   

Budskapsformuleringen är lyckad och uttryckt på ett tydligt sett. Både vår fokusgrupp 

och IQ:s egna effektutvärdering pekar på att budskapet uppfattas av målgruppen. Rus 

visar både de positiva och negativa sidorna med berusningsdrickande, enligt element # 5 

i Kotlers lista för effektiva kampanjer (bilaga 3). Samtidigt är det osäkert om Rus kan 

övertyga om tittaren inte kan identifiera sig med personerna i filmen. Vi ser även en risk 

för Rus mottagande om de negativa situationerna som visas, inte förekommer 

tillräckligt ofta inom målgruppen. Detta kan innebära att målgruppen upplever att 

fördelarna med en attitydförändring är mindre än nackdelarna. Vi såg i vår 

fokusgruppen en stor åtskillnad mellan att förstå, beröras och att reflektera över sitt eget 

beteende. Samtliga fokusgruppsdeltagare hade en hög ämnesinvolvering och förstod 
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problemet, några berördes men ingen reflekterade över sitt eget beteende. Palm (1994) 

påpekar att det dessvärre inte är en garanti att övertalning lyckas, trots hög 

ämnesinvolvering. Enligt diffussionsteorin i detta sammanhang, kan detta förklaras 

genom att uppmärksamhet uppnås via massmediala kanaler medan personlig 

kommunikation värderas tyngre när budskapet adapteras hos individen. 

4.4 Sammanfattning av Rus 

IQ:s långsiktiga mål går ut på att etablera kännedom och liking kring organisationen. 

Organisationens syfte däremot är att skapa förändring i attityder och beteenden kring 

alkohol. Rus ska få målgruppen att reflektera över sitt och andras drickande. Dock tror 

Christina Luttropp Voquer inte att reklam kan påverka målgruppens beteenden. Tilliten 

till reklambyrån Forsman & Bodenfors har varit stor från IQ:s sida. Ingen förtestning av 

budskapet gjordes därför inte. Rus utformning med extrema känslor och situatioer, kan 

vara att tacka för filmens uppmärksamhet. Vi bedömmeratt Rus har lyckats med 

uppmärksamheten kring kampanjen, men vi ser den största utmaningen i det retoriska 

problemet att alkohol är kul. Rus förmedlar en förståelse för denna invändning men vi 

frågar oss om de argument mot alkohol som skildras, är för extrema för att målgruppen 

ska känna sig träffade. Skaparna på Forsman & Bodenfors menar dock att de negativa 

situationerna är ”allmängods”. Om detta argument stämmer, ser vi ingen anledning till 

varför målgruppen alls ska bry sig. Målgruppen i sig är vald utifrån den demografiska 

egenskapen ålder. Eventuell relatering med budskapet beror samtidigt på tittarens 

personliga egenskaper, vilka kan skifta stort inom målgruppen 18-25 år. På Forsman & 

Bodenfors menar man dock att målgruppen i egenskap av ålder är ointressant. 
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4.5 Varför gjordes Festen?  

Åsa Hessel, reklamchef på Systembolaget menar att all verksamhet och 

kommunikation, vilar på organisationens fundament. Dessa är att ej vara 

vinstmaximerande, aldrig sälja till folk under 20 år och att motverka langning. Vidare 

påpekar hon att det är mycket viktigt att kommunicera dessa för att svenska folket ska 

vilja ha kvar Systembolaget. Företagets ledord som är kunskap, omsorg och 

ansvarstagande, genomsyrar alla reklamnsatsningar. Åsa Hessel berättar att de har en ny 

treårig marknadsstrategi som inkluderar att Systembolaget ska bli bättre och tydligare 

inom hälsokommunikationen. Strategin inkluderar även kommunikationssatsningar för 

IQ.  I mötet med Hessel är det tydligt att Systembolagets kampanjarbeten skapar utifrån 

marknadsstrategin. Systembolaget jobbar huvudsakligen med anti-langningsbudskap i 

masskommunikationen.  

Målgruppen för Festen är tonårsföräldrar, en målgrupp som Systembolaget uteslutande 

har haft sedan antilangningsprojekten startades år 2006. I kampanjerna innan Festen 

utgick man dock ifrån att föräldrar tyckte det var fel att köpa ut. Genom uppföljning av 

tidigare kampanjarbeten kom Systembolaget fram till att ungdomar fortfarande fick tag 

på alkohol. Åsa Hessel menar att det räckte med att titta runt i bekantsskapskretsen för 

att se hur olika tonårsföräldrars åsikter om alkohol och utköp var. Ur detta resonemang 

identifierades ett nytt delproblem i huvudproblemet langning, nämligen utköpande 

föräldrar. Målgruppen, tonårsföräldrar är densamma, men från att riktat sig till föräldrar 

i egenskap av opinionsledare riktar sig Festen istället till dessa i egenskap av problemet 

själv. Samtidigt gjordes undersökningar som visade på att upp till 15% av utköpen var 

av föräldrar och att över 50% var av äldre kompisar och syskon. Johan Oliviero, Festens 

copywriter, menar att tonårsföräldrar valdes på grund av att de är lättast att påverka. 

Genom kvalitativa fokusgrupper med mammor, pappor och storasystrar, analyserade 

Systembolaget de djupare sociala strukturerna som kopplades till varför de olika 

grupperna köper ut. Syskonen bedömdes inte bry sig i större uttsträckning medan 

föräldrar köpte ut på grund av exempelvis förtroende eller för kontrollera över 

tonåringens alkoholintag. Utifrån detta bedömde Systembolaget att man i kampanjen 
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ville uppmärksamma föräldrarna på problemet och ge argument för att stå emot. 

Utköpandet. Den specifika målsättningen med kampanjfilmen Festen blev således att få 

fler tonårsföräldrar att hitta argument till att stå emot. Kampenjens mål är därför ett 

beteendemål i den mening att Systembolaget vill uppmana tonårsföräldrar till beteendet 

stå emot. Det är ett generellt mål anpassat efter målgruppen. Beteendet gäller nämligen 

både föräldrar som köper ut och de som inte gjort det än. Det önskade beteendet är däför 

oberoende av eventuella olikheter inom målgruppen tonårsföräldrar. Åsa Hessel påpekar 

att en viktig del i Festens målsättning är att visa ansvar och stöd i problemet. Även fast 

detta argument kan ses som en del av hälsokommunikation, det vill säga förmedla de 

upplevda svårigheterna, går det inte att undgå att kampanjen kan ha som syfte att stärka 

Systembolagets anseende.  

”...vi måste känna oss fram  om vad vi kan säga, utan att tappa i trovärdighet” 

     Åsa Hessel, reklamchef på Systembolaget 

Festens främsta funktion är att skapa uppmärksamhet, då Hessel påpekar att hela 

huvudbudskapet ligger på webben i form av en relaterad stödfilm. Festens syfte är alltså 

att få målgruppen att se stödfilmen, som även den är en del av kampanjarbetet. Vi kan 

därmed se att det allmänna kampanjkravet, med flera samordnade aktiviteter, uppnås. 

Genom att se hur många som tittat på stödfilmen på webben, kan man även göra 

uppföljning av hur många som har tagit till sig budskapet. Enligt Palms trappa i sju steg 

till beteendeförändring kan valet att se stödfilmen ses som steg två, inhämtande av 

kunskap.  Vidare är det svårt att avgöra huruvida en märkbar beteendeförändring bland 

målgruppen sker. Johan Oliviero menar att det är omöjligt att ta reda på om filmen har 

funkat eller inte. Han menar vidare att det viktiga är att man har sett filmen. Till skillnad 

från IQ, verkar det som att Systembolaget har utgått från att man kan påverka 

målgruppens beteende. Dock saknas även här mätfunktioner och uppföjlningsmetoder 

för den specifika kampanjinsatsen. Liksom för Rus, genomförde Systembolaget 

effektmätningar som mätte uppfattningar kring filmen. Dock var dessa inte inriktade på 

målruppen, utan inkluderade även folk från 16 år och uppåt. Det som mättes var bland 

annat  uppfattning av budskap och helhetsintryck av Systembolaget.  
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4.6 Retorisk analys av Festen 

4.6.1 Kontext 

Genren är, liksom Rus en kampanjfilm i kommersiella sammanhang som klassifieras 

som reklam. Den retoriska genren avgör vi vara en blandning av två genrer. Filmen har 

inslag av judicale genom att man angriper ett ställningstagande, det vill säga tron om att 

man som förälder har koll på sitt barns drickande. Angripandet sker genom en 

parodisering av den föreställningsvärld som vissa föräldrar har. Till detta hör att man i 

filmen gör ungdomarna extremt ordentliga, där några få ”olydiga” tonåringar 

tillrättavisas av sina klokare kompisar. Vidare ser vi drag av delibilerum då man avråder 

från att ha en romantiserad föreställningen av sina barn. Genom parodiseringen, sker ett 

avrådande och i sluttexten kommer rådet att gå in på webbsidan för att ”få  hjälp att stå 

emot när din tonåring när ber om alkohol”.  

Den retoriska situationen liknar även den för filmen Rus, det vill säga att den styrs av 

kommersiella förutsättningar som tidsbegränsning och kravet om att väcka 

uppmärksamhet. Filmen riktar sig vidare inte till tonåringar, men samtidigt som denna 

grupp visas drickandes vin i filmen. Vad som Christina Luttropp från IQ nämnde som 

en omöjlighet, kan i detta fall varit möjligt på grund av den grova ironin som filmen 

förmedlar.  Det hade varit svårare för Systembolaget att göra en film där tonåringarna 

super och spårar ur. Detta skulle till exempel kunna uppfattas som ett uppmuntrande till 

tonårsfylla, vilket skulle undergräva Systembolagets ansvarskänsla och trovärdighet.  

Vad som dessutom är avgörande för filmens betydelse är att ämnets allvarlighetsgrad 

sett utifrån ett socialt perspektiv. Utgångspunkten för ämnet är därför komplicerat,  en 

normgivande ton kan antagligen inte ge någon effekt. Föräldrar som köper ut, bryter 

redan mot lagar såväl som normer, och påverkan måste därför ske på annat sätt än 

genom moraliserande. Det är antagligen denna faktor som har varit avgörande i den 

retoriska situationen, där Systembolaget använt humor som lösning.  

I analys av publiken kan vi se att trots att den tilltänkta publiken är tonårsföräldrar, 

tillhör tonåringar själva den faktiska publiken. Filmen finns på YouTube och har en 

genererat till diskussion där de humoristiska egenskaperna gör sig gällande. Någon 

problematik gör sig ej synlig i kommentarena. En diskussion som huvudsakligen förs 
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bland tonåringar, kan resultera i att föräldrar tror att det är tonåringar som är 

målgruppen, och därmed inte ta åt sig av budskapet.  

Det retoriska problemet är de argument som utköpande föräldrar har, som då oftast 

bygger på tillit till tonåringen. Föräldrar skadar sällan medvetet sina barn och 

föräldrarlangning måste därför ses som en övertro om sin tonåring. Detta problem 

behandlas genom att filmen överdriver föräldrarnas bild av den ansvarstagande 

tonåringen. Samtidigt visar filmen förståelse för problemet då sluttexten, istället för att 

uppmana till att sluta langa, uppmanar till att ta emot hjälp. På det sättet bemötts 

svårigheterna indirekt genom frånvaro av fördömande. 

Liksom i filmen Rus, uppträder talaren i form av en logga först i slutet av filmen. 

Därför följer samma resonemang om talarens otydliga roll. Dock ska tilläggas att 

Systembolaget främst är känd som säljare av alkohol. Det finns möjliga komplikationer 

med Systembolaget som talare och dessa är främst kopplade till förtroende. En risk är 

att kommunikationen uppfattas vara dubbelmoral, då Systembolaget både säljer och 

varnar om alkohol. Samtidigt kan Systembolagets samhällsroll vara en fördel i 

mottagande genom ökad auktoritet. Mottagandet bygger i grunden på mottagarens 

generella inställning till Systembolaget och dess samhällsfunktion.  

4.6.2 Dispositionen 

Dispositionen följer ingen logisk ordning till. Situationen är en tonårsfest där scenerna 

skildras utifrån olika personer. Berättandet, narratio, följer ingen huvudperson. Filmen 

börjar med att man får se en grupp tonåringar drickandes rödvin i vardagsrummet. Vid 

första anblick kan situationen tolkas som kontroversiell och vid närmare anblick 

surrealistisk då ungdomarna börjar diskutera vinets karkatär på ett vuxet sätt. Denna 

inledning, exordium, kan således fungera intresseväckade genom att man blir 

frågeställd. Sedan ringer det på dörren och fler gäster är på ingång. Därefter får 

berättandet en stegvis upptrappning med scener på ”vilda” tonåringar som tillrättavisas 

av sina ordentliga kompisar. En av scenerna visar en tjej uppklättrandes på en stege, 

men som blir tillsagd av en kille med argumentet att hon är påverkad: ”Anna gå ned från 

stegen, du är påverkad!”. Tjejen kommer till insikt och klättrar ned igen. Alla scener 

följer samma struktur: en olydig tonåring blir tillrättavisad av en annan förnuftig 

tonåring. De är dessa scener som är argrument, argumentatio, för filmens huvudtes; att 
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situationen är overklig. Huvudtesen förtydligas i filmens conclusio i form av texten ”nej 

sådär går det nog inte till”, för att fortsätta ”Vill du ha hjälp att stå emot när din tonåring 

ber om alkohol, gå in på www.systembolaget.se”. Textens bakgrund är rosa vilket är 

karaktäristiskt för Systembolagets varumärke. Färgen kan bland annat återfinnas i deras 

butiker och informationsmaterial om langning. 

 

4.6.3 Retoriska medel 

Övertygande genom förtroende, ethos, gör sig aktuellt i slutet av filmen då 

Systembolagets logga dyker upp. Den möjliga påverkan av budskapet kan förstärkas om 

man avgör att talaren har en direkt koppling till ämnet. Då de flesta vet att 

Systembolaget är en myndighet antar vi att detta har en viss relevans. Om det dessutom 

skulle råda otydlighet om vad meddelandet går ut på, kan eventuella frågetecken 

minskas med eftertexten i kombination med Systembolagets logga. Talaren visar empati 

med föräldrar genom att erbjuda hjälp i sluttexten. Erbjudandet om hjälp kan bidra till 

att en vi-känsla och fötroende etableras. Detta för att Systembolaget visar att de öppet 

bryr sig om Sveriges tonårsföräldar, istället för att fördöma dem. Filmen vädjar till 

tittarens egna kritiska tänkande och förnuft genom att uppvisa en surrealistisk bild av en 

tonårsfest, och på det sättet påvisa sin tes. Det är här vi finner drag av logos, dock stöds 

inte talarens tes av någon form av fakta utan mer av allmän kunskap. Den allmänna 

kunskapen i detta sammanhang är den om tonåringars ansvarslöshet. I jämförelse med 
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filmen Rus, är Festen mer subtil i känsloväg. Här är ironi och humor en avgörande 

vinkel för att nå fram med budskapet. De känslor som budskapets resonemang bygger 

på är tittarens förställningsvärld som krockar med det som filmen visar. Genom krocken 

skapas en humoristisk känsla som förhoppningsvis övergår i självreflektion.  

4.7 Festens möjlighet till påverkan 

Åsa Hessel menar att Festens idé var att göra något, som kan upplevas som jobbigt, på 

ett humoristiskt sätt och med glimten i ögat. Vidare påpekar hon att det är mycket 

viktigt att Systembolaget inte upplevs som moraliserande. Johan Oliviero, copywriter, 

och Joakim Blondell, art director för filmen berättar att man har undvikit ord som 

”langning” och ”köpa ut”, på grund av deras negativa och moraliserande laddning. 

Filmen ska uppmuntra föräldrar till att inte köpa ut och samtidigt signalera att alkohol är 

farligt. Genom att undvika negativt laddade ord kan vi se att Festen försöker undanse 

det dåliga med beteendet och istället sätta det i en humoristisk kontext.  

Beteendet att stå emot kan jämföras med det som Backer (1992) kallar en preventive 

(förbyggande) innovation. Till skillnad från en stegvis innovation där individen vid 

tillämpning direkt får ut något av innovationen, bygger denna typ av beteende på att 

oönskade konsekvenser förebyggs. I fallet Festen, handlar det om att få föräldrar att 

säga emot för att minimera chanserna till att sin egen och andras tonåringar råkar illa ut. 

Förälderns riskbedömning och tillit till sitt barn är därför avgörande för adaptionen av 

beteendet. Backer påpekar att förebyggande innovationer är extra svåra att sprida genom 

diffusion (exponering). Interpersonell kommunikation kan i detta fall underlätta för 

adaptionen av innovationen. Vi tror dock att den stödfilm som finns kopplad till 

kampanjen kan öka diffusionen då budskapet först uppmärksammas i massmedia för att 

senare djupförklaras i stödfilmen.  

För Festens planering ingår satsning på exponering vid de tillfällen man vet att det köps 

ut. Genom samarbete med polis och länsstyrelsen samt genom egna försäljningssiffror, 

har Systembolaget identifierat tillfällen då ungdomar dricker extra mycket. Ett typiskt 

exempel på ett sådant tillfälle är valborg, menar Åsa Hessel. Just att identifiera sociala 

situationer tätt förknippat med beteendet, är en viktig del i planerandet av 

hälsokommunikation (bilaga1, punkt15). En intressant aspekt utifrån våra 

föräldrarintervjuer var att vi kunde tyda svårigheter med att hålla isär Festen från andra 
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kampanjer. En förälder menade att det är svårt att blir påverkad i det ständiga 

”malflödet”. En annan förälder sa att hon ”har så mycket i huvudet från den där andra 

filmen”. Två föräldrar pratade om Festen som “dem där”. Även om fem av de totalt sex 

respondenterna hade sett filmen innan, så var det svårt för dem att enbart prata om 

filmen Festen och inte gå in på andra liknande filmer. Vi kan i vårt fall ana att olika 

typer av anti-langningskampanjer faller över samma kam. Larsson (2008) menar att 

dagens stora informationsutbud kan generera till problem med bearbetning där budskap 

tas ur sitt sammanhang. Vi kan även här se hur viktigt det som företag är att gå ut med 

”nischade” budskap som särskiljer sig från andra liknande mediebudskap. Även fast 

man, som i Systembolagets anti-langingskampanjer, med flera olika satsningar vill 

uppnå en beteendeförändring, kan den vara problematiskt om publiken inte kan särskilja 

de olika kampanjernas budskap. Kotler (2002) påpekar att meddelandet ska vara 

utformat på ett uppseendeväckande och motiverande sätt. Något som vi förstår är svårt 

när man idag inom social marknadsföring konkurrerar med den massiva kommersiella 

reklamen om uppmärksamheten. Dock tycker vi att Festen har lyckats med att utforma 

ett motiverande budskap, utan att aktualisera problemets tabu-laddning. 

Utifrån ett agenda setting-perspektiv, kan Festens ämne sägas perfekt för en 

hälsokampanj. Jarlbro (2004) påpekar att ämnen som varken finns på den 

interpersonella agendan eller medieagendan passar för massmediala kampanjer.  I 

intervjuerna med tonårsföräldrar sa samtliga att man inte pratar med andra föräldrar om 

ämnet, detta indikerar att ämnet möjligtvis inte befinner sig på en interpersonell agenda.  

Vi bedömmer vidare att föräldrarlangning är så pass tabu och mot normerna, att det 

varken ges stort utrymme i medieagendan eller på den interpersonella agendan. 

Massmediala kampanjer kan således öka möjligheten till att ämnet förs in på den 

interpersonella agendan, något som i sig är nödvändigt för en beteendeförändring. 

Ytterligare en intressant aspekt i detta sammanhang är att ämnet finns på den politiska 

agendan genom att beteendet kopplas till lagar och förbud. De normer som finns kring 

ämnet styr antagligen inte bara hur respondenterna pratar (eller inte pratar) med andra, 

men även hur de pratar med oss som studenter om det. Vi anar att eventuella svårigheter 

med att ta sig in på den interpersonella agendan kan vara en konsekvens av fel valda 

kanaler. Om man riktar sig till tonårsföräldrar som köper ut är de mest effektiva 

kanalerna av interpersonell art. Jarlbro (2004) menar att när det rör sig om djupare 
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strukturer kan inte dessa lösas genom akuta annonskampanjer.  Alla vet vidare att utköp 

är både socialt fel och olagligt. Den logiska förklaring är således att det föreligger 

djupare sociala strukturer som grund för beteendet.  

En intressant aspekt inom våra föräldrarintervjuer var att samtliga förstod vilken 

målgruppen var. Alla förutom en hade dessutom sett filmen innan. Däremot tolkades 

budskapet som att det var dåligt att köpa ut.  Det primära budskapet, det vill säga att 

visa stöd i att stå emot sin tonåring, sågs förbi. I detta fall kan det mentala avståndet 

mellan sändare och mottagare vara för stort, då föräldrarna inte tagit åt sig det primära 

budskapet. En möjlig anledning är att föräldrarna förutsätter att filmen ska 

problematisera ämnet utifrån samhällsnormer, där langning är dåligt och inget mer. En 

avgörande orsak till att de inte uppfattar det primära budskapet, tror vi var att 

intervjupersonerna själva inte köper ut. Mottagandet, i form av informationsberedning 

är mer framgångsrikt hos individer som både har en orsak att förstå och tillämpa 

budskapet.  I Festens utformning används humor i form av parodisering. Uppfattningen 

om att filmen är rolig verkar vara delad av många. Samtidigt frågar vi oss om humorn 

kan stå i vägen för det primära budskapet. Då scenerna på olika sätt parodiserar en naiv 

förställningsvärld om tonåringars drickade, sätter man ämnet i ett humoristiskt 

sammanhang. Vi anser att ironin fyller olika funktioner för olika typer av människor. En 

person kan till exempel se ironin som ett förlöjligande av tilliten till sin dotter. En annan 

kan se ironin som en bagatellisering av tonårsfyllor och en tredje att ironin aktualiserar 

problemet på ett bra sätt. I våra föräldrarintervjuer löd det olika åsikter om huruvida 

filmen kan påverka utköpande föräldrar. Exempelvis var det en pappa som tyckte att 

filmen, genom sin humor och exponering av alkohol, uppmuntrade till drickande. Vi 

frågade reklambyrån om det fanns en fara med ironin, det vill säga att man skrattar 

istället för att ta åt sig. Johan Oliviero förstod inte allts denna eventuella problematik.  

”Om man skrattar betyder det väl att man tar åt sig och uppfattar ironin och 

problemet”   

      Johan Oliviero, copywriter på Forsman & Bodenfors 

Inställningarna till Festen varierade mellan de intervjuade föräldrarna.  Distinktionen 

mellan att beröras och att tycka att filmen fyller en funktion, är viktig i detta 

sammanhang. Det framkom att hälften inte berördes samtidigt som att två av dessa ändå 
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tyckte att filmen var bra. Här märkte vi att personlig relevans var avgörande för 

huruvida man berördes. En förälder påpekade att filmen inte är relevant för honom men 

att den i allmänhet är bra. Ytterligare orsak till att man hävdar att filmen är bra, trots 

avsaknad på ämnesinvolvering, kan vara det normer som styr ämnet.  Vår främsta 

fundering kring Festens rör valet av problemområde. Varken vi, eller föräldrarna vi 

intervjuade, trodde att föräldrarlangning var vanligt. Enligt Systembolagets siffror rör 

det sig om cirka 15 % av alla utköp. Systembolaget menade att trots att det inte är en 

majoritet så är det störst chans att åstadkomma en förändring inom den gruppen. Vi 

ställer oss skeptiska till att föräldrar som redan går emot normer och lagar, skulle vara 

lättare att påverka än en exempelvis en äldre kompis. 

4.8 Sammanfattning av Festen 

Vi kan se att Systembolaget omvärderat sin marknadsstrategi utifrån fokusering på 

trovärdighet. Systembolagets marknadsstrategi tar stor hänsyn till företagets syfte, att 

distribuera alkohol och varna om alkoholskador, men desto mer till dess anseende; att 

inte uppfattas som dubbelmoralig. Det är vidare ur Systembolagets marknadsstrategi 

som vi anar att IQ föddes. Genom att tilldela IQ målgruppen 18-25:åringar fick man 

över största hindret för Systembolagets trovärdighet, då denna grupp även tillhör 

Systembolagets största konsumenter. Larssons resonemang (2008) om att 

organisationers identitet idag är starkt beroende av deras kommunikation, gör sig tydligt 

i detta fall. Samtidigt kan skapadet av IQ, inte endast ses som ett självändamål utan 

även som en effektivitetsfråga för hälsokommunikationen. Systembolaget riskerar inte 

enbart ett minskat fötroende för monopolet, men även ökad skepsis mot dess 

hälsokommunikation. Att då låta IQ stå som avsändare för hälsobudskap kan öka 

effektiviteten och ökade chanser till påverkan.  

Festens ämne passar för hälsokampanjer, dock sker bästa påverkan genom 

interpersonella kanaler. Problemet är så pass komplext och socialt beroende, att vi 

bedömmer Festens eventuella effekter begränsade till uppmärksamhet. Samtidigt tror vi 

att budskapet har utformats på ett intresseväckade sätt, även om vi är osäkra på hur 

ironin opererar i dess övertalande.   

Utifrån Backer och Kotlers checklistor för effektiva hälso- och sociala 

marknadsföringskampanjer (bilaga 2 & 3), avgör vi att Festen uppfyller flera av 
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punkterna. Utförd målgruppsanalys, användandet av flera medier, pedagogiskt budskap 

på ett underhållande sätt och medvetenhet om de situationer där beteendet förekommer, 

är några av de uppfyllda punkterna. Samtidigt är målgruppen även i detta fall, gjort 

utifrån demografiska egenskaper, trost att utförlig analys kopplad till målgrupp 

genomfördes. En anledning till detta kan vara de kommersiella förhållanderna som 

Festen opererar i. Åsa Hessel påpekar nämligen att Festens främsta uppgift är att skapa 

uppmärksamhet och leda tittaren till deras webbsida. 

4.9 Slutsatser 

Festen och Rus yttersta mål är att påverka attityder och beteenden till tjänst för 

samhället. Dock saknar båda kampanjerna avgörande medel för bästa möjlighet till 

beteende- och attitydförändring.  Avsaknad på relevant uppföljningsarbete, konkreta 

beteendemål och demografiskt valda målgrupper är indikatorer på att kampanjerna mer 

bör ses som kommersiella produktioner. 

Målgruppsanalyser enligt modeller för social marknadsföring, såväl som 

hälsokommunikation, kan anses misslyckade för båda filmerna. Målgruppsvalen tar inte 

alls hänsyn till psykografiska egenskaper. 

De problem som förmedlas och står som grund för filmen Rus uppkom ur kreatörerna 

på reklambyråns egna erfarenheter. Samtidigt bedömer vi att detta faktum skulle kunna 

bortses ifrån, om utarbetat uppföljningsarbete genomförts. Detta i sig är svårt då inga 

direkt mätbara mål har stått som grund för kampanjarbetet. IQ själva tror samtidigt inte 

att det går att påverka beteenden med reklam. 

Både Festen och Rus har lyckats med att utforma uppseendeväckande filmer. Rus 

använder sig av extrema känslor och situationer, där igenkänning och ångest antas vara 

största delen av påverkan. Festen använder sig av ironi och humor som medel för 

självinsikt. I båda fallen tror vi att mottagandet av budskapet mestadels beror på 

psykografiska och personliga egenskaper.  

Reklambyrån, tillsammans med Systembolaget och IQ, menar att Rus och Festen är 

lyckade kampanjer i egenskap av genomslag. Vi kan se att kampanjernas effekt i fråga 

om exponering och medial uppmärksamhet, i båda fallen har upphöjts till kampanjens 
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effektivitet. Kampanjernas framgång ses nämligen endast ur ett genomslagsperspektiv, 

och inte huruvida kampanjmålen är faktiskt är uppnådda. 

Både Systembolaget och IQ har gett reklambyrån Forsman & Bodenfors stort ansvar i 

utformningen. IQ:s krav var att få unga att reflektera över drickande medan 

Systembolagets krav på utformning var några fler. Kraven rörde främst den ton som 

filmen skulle förmedla för att på bästa sätt bidra till företagens trovärdighet.  Det är 

uppenbart att Systembolaget och IQ agerar utifrån Systembolagets grunduppdrag 

gällande kommunikationsrollen kring alkoholskador. Dessvärre följer kommunikationen 

inga strukturer som kan aktualisera eventuella beteende- och attitydförändringar.  

Vi ser utifrån detta resonemang en fara om Systembolaget och IQ ensamma skulle stå 

för hälsokommunikationen för alkohol. Möjliga åtgärder är utökade rutiner för 

kampanjarbetet eller att ansvaret ges till ett inrättat regeringsprojekt eller institution.  

Förslag till vidare forskning 

Utifrån just nämda slutsatser finner vi det intressant att undersöka Systembolagets 

samlade kommunikation. Balansgången mellan att sälja och att varna finner vi mycket 

intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. Uppbyggandet av trovärdighet i form av 

butikskommunikationen, masskommunikation, och IQ:s utökade ansvar för 

opinionsarbetet skulle då sättas i fokus.  
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Pressmeddelande

Stockholm den 02 december 2009 

 

Rus fick brons i Epica 
 

IQ:s film ”Rus” tillhör vinnarna i den europeiska reklamtävlingen Epica Awards, som 

framför allt fokuserar på kreativitet. IQ:s reklambyrå, Forsman & Bodenfors, blev den 

näst mest framgångsrika byrån. Totalt tävlade 476 bidrag, från 48 olika länder. 

Prisutdelningen kommer att äga rum i Belgrad den 22 januari 2010. 

 

Med filmen ”Rus” vill IQ sätta fokus på de risker som unga vuxna utsätter sig för om de 

konsumerar så stora mängder alkohol att de förlorar kontrollen. Filmen "Rus" handlar 

om en fest, som börjar i glädje och senare spårar ur för några deltagare. 
 

För ytterligare information: 

Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709-21 75 50 

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av 

attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ 

lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer 

för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se
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Backer m.f.l checklista generaliseringar för effektiva hälsokampanjer 

1. Olika typer av medier utnyttjas      

2. Både interpersonell och maskommunikation används   

3. Utförlig målgruppsanalys       

4. Kändisar, opinionsledare, avänds för att uppmärksamma ämnet    

5.  De viktigaste budskapen upprepas       

6.  Framhävning av fördelarna med en beteendeförändring istället för de negativa 

egenskaperna med det man vill motverka. Rädsla är således ineffektivt   

7.  Fokusering på närliggande fördelar framför fokus på långsiktiga negativa 

konsekvenser av ett beteende        

8.  Engagerar nyckelpersoner från medieorganisationer eller myndigheter i 

kampanjen 

9.  En utarbetad tidsplanering        

10.  Utvärderingstekniker för värdering och uppföljning av under och efter arbetet  

11.  Mätbara mål uttryckta i beteendeförändringar      

12.  Både icke-kommersiell och kommersiell marknadsföring används   

13.  Pedagogiskt budskap på ett underhållande sätt     

14.  Värnande om eventuella glappet mellan utvärderande forskare och reklambyrån 

som designar budskapet      

15. Medvetenhet om de sociala sammanhang som påverkar hälsoproblemet 

16. Flera stödaktiviteter ska ingå i kampanjen 

17. Målgruppsindelningen ska vara gjord på psykografiska egenskaper och inte 

demografiska 

18. Kampanjen ska vända sig till personer med ett starkt interpersonellt inflytande 

på målgruppen 

19. Genomtänkta val av förebilder för hälsoproblemet 

20. Det ska vara tydligt hur man undviker hälsoproblemet 

21. Man måste kombinera kampanjaktiviteterna på rätt sätt 

22. Nyhetsmedier ska utnyttjas för att skapa uppmärksamheten 

23. Medvetenhet om att regeringens uppgift är att finansiera och främa att känsliga 

ämnen behandlas 

24. Kampanjen ska utgå från de värderingar som hindrar målgruppen från beteendet 

25. Kampanjen ska utgå från de fördelar som målgruppen kan uppleva med en 

beteendeförändring 

26. De positiva konsekvenserna som förmedlas ska vara omedelbara och sannolika 

27. Förtestning av budskap ska ske för försäkrande av att budskapet tolkas rätt 
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Kotlers tolv element till framgångsrika kampanjer inom social marknadsföring.  

Ur boken Social Marketing-improving the quality of life (2002) sid52-64 

Element #1 Take advantage of what is known and has been done before  
 

Element #2 Start with target markets that are (most) ready for action 
 

Element #3 Promote a single, doable behavior, explained in simple, clear terms. 
 

Element #4 Consider incorporating and promoting a tangible object or service to 

support the target behavior 
 

Element #5 Understand and address perceived benefits and costs 
 

Element #6 Make access easy 
 

Element #7 Develop attention-getting and motivating messages 
 

Element #8 Use appropriate media and watch for and exploit opportunities for audience 

participation 
 

Element #9 Provide response mechanism that make it easy and convenient for inspired 

audiences to act on recommended behaviors 
 

Element #10 Allocate appropriate resources for media and outreach 
 

Element #11 Allocate adequate resources for research 
 

Element #12 Track results and make adjustments 
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Vi presenterar oss och förklarar kortfattat varför vi gör en fokusgruppsintervju. Vi 

förklarar därefter för gruppen hur det kommer att gå till; att det är en öppen diskussion 

utifrån den film de kommer att se, att vi spelar in ljudet för transkribering av intervjun 

och att alla är anonyma, att allas åsikt är intressant samtidigt som man inte behöver 

svara eller hålla med andra bara för sakens skull. Vi ber deltagarna att skriva 

namnlappar så att man kan tilltala varandra med namn. 

 Kan ni berätta vad ni har för huvudsyssla och hur gamla ni är? 

 

 Vilka har sett filmen tidigare? (handuppräckning) 

 Vet ni vem avsändaren är? 

 Om ja, vet ni vad avsändare är för slags företag? 

 

 

 Vad tycker ni spontant om filmen? 

 Uppfattar ni något budskap i filmen? 

 

 

 Berörs ni av filmen?  

 Känns filmen realistisk? Varför/varför inte? 

 Kan ni känna igen er eller på annat sätt relatera till filmen? 

 Vad tycker ni om de/det problem som tas upp i filmen-känns det relevant för 

dig? Vaför inte?  
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Utifrån teman ställs fem obligatoriska frågor och ett antal varierande frågor 

(följdfrågor). Då intervjun är semi-strukturerad beror eventuella följdfrågor på 

förälderns individuella resonemang. 

 Obligatorisk fråga Har du sett filmen förut? 

 Obligatorisk fråga Vad tycker du om filmen? 

 Obligatorisk fråga Berörs du av filmen? 

 Obligatorisk fråga Tror du att det är vanligt att föräldrar köper ut till sina barn?
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Intervjufrågor till Christina Luttropp Voquer på IQ 

2010-05-05 

Om IQ 

Christinas Arbetsuppgifter och bakgrund 

Prioriteringar för IQ just nu 

IQ:s syfte och målsättningar 

 Vad är det som avgör om en kampanj ska göras? 

 

Förhållandet till Systembolaget 

Innebörden av att finansieras av Systembolaget 

Samarbetet med Systembolaget 

Vad som skiljer IQ från Systembolaget inom opinionsarbetet 

 Hur ser mediebudgeten ut för Systembolaget versus IQ? 

 

Om Rus 

 Har ni lyckats nå ut till målgruppen? 

 Hur såg första effektutvärderingen ut? 

 Vad grundades huvudproblematiken på? 

 Vilket mål har Rus? 

 Hur skulle du beskriva den ton ni tror att Rus har? 

 Hur valdes huvudpersonerna i Rus ut? 

 Varför riktar ni er inte till folk under 18 i era kampanjer? 

 

Förhållandet med Forsman & Bodenfors 

 Har ni stor tilltro till FB? 

 Vad var era krav inför Rus? 

 Vilka skedde medievalen? 
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Intervjufrågor till copywriter Jacob Nelson på Forsman & Bodenfors 

2010-04-22 
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Intervjufrågor till reklamchef Åsa Hessel på Systembolaget 

2010-05-28 

Om Systembolaget 

Åsas arbetsuppgifter  

Prioriteringar för Systembolagets informationsinsatser just nu 

Systembolagets syfte och målsättningar inom opinionsarbetet 

 Vad är det som avgör om en kampanj ska göras? 

 Hur finansieras era kampanjer? 

 Finns det en problematik att var Systembolaget som avsändare? 

 

 

Om Festen 

 Varifrån kom behovet och idén ifrån? 

 Vilket var målet? 

 Vad grundades huvudproblematiken på? 

 Hur vet ni att ni har lyckats med Festen? 

 Hur såg effektutvärderingen ut? 

 

Förhållandet med Forsman & Bodenfors 

Relationen till FB 

 Varför är FB fast anlitade? 

 Har ni några fasta kriterier i produktionerna? 
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Intervjufrågor till art director Joakim Blondell och copywriter Johan Oliviero på 

Forsman & Bodenfors 

2010-04-19 
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Stockholm den 11 december 2008 

Pressmeddelande 

 

Film om festens baksida skapar eftertanke 
Filmen ”Rus” hyllas av bloggvärlden, vann pris som månadens kampanj 

och ses 

på YouTube. Kombinationen film och musik blev en fullträff. Sju av tio 

i 

målgruppen 18-25 år har sett filmen och mer än nio av tio har förstått 

budskapet. 

Med filmen om en fest, som börjar i glädje och senare spårar ur för 

några deltagare, vill IQ sätta fokus på de risker som unga vuxna 

utsätter sig för om de konsumerar så stora mängder alkohol att de 

förlorar kontrollen. 

En utvärdering av filmen visar att 

• sju av tio i målgruppen 18-25 år har sett filmen 

• mer än nio av tio har förstått budskapet 

• åtta av tio tycker att filmen skapar eftertanke 

• sex av tio tycker att filmen visar situationer som man kan känna 

igen sig i I filmen följer vi ett gäng 25-åringar som deltar i en 

bröllopsfest. De skrattar och skålar. Efter middagen dansar de, 

slipsar lossas och hämningar försvinner. Lill Lindfors sjunger 70-

talslåten Rus i bakgrunden: Mitt hjärta har en frusen inneboende, med 

pajat självförtroende som inte mår så bra. Peps Persson skrev texten. 

Vi vill bidra till reflektion och eftertanke, måttfullhet och omtanke 

om sig själv och andra, säger Ann-Therése Enarsson, VD för IQ. 

Sju av tio unga vuxna tycker att alkohol kan ha positiva effekter, det 

visar en aktuell undersökning. Yttre press och inre krav släpper när 

man dricker alkohol. Livet känns roligare och det blir lättare att 

flörta. Men alkoholen har också en baksida. Undersökningen visar att 

36 procent har drabbats av minnesluckor, 24 procent har hamnat på bild 

som lagts ut på nätet, 23 procent har kissat offentligt och 15 procent 

har haft oskyddat sex det senaste året.  

Filmen Rus sändes i TV3, Kanal 5 och TV6 samt på bio. Filmen finns 

också på YouTube med närmare 70 000 visningar hittills. Låten ”Rus” är 

nästan lika populär med över 40 000 visningar. 

Bloggare lägger upp filmen och kommenterar den: 
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Fernet och jag har suttit och kollat på den här fantastiska 

reklamfilmen från IQ. Den känns läskigt realistiskt och det skulle 

inte förvåna mig om det samma skulle utspela sig på något bröllop som 

man själv kommer att närvara på i framtiden... gillar ni den? 

Den här reklamen går hela tiden nu. Jag vet inte varför eller så vet 

jag varför men den tog liksom i hjärtat från första gången jag såg 

den. Den är fin och den är ful och den är ärlig.ni har säkert sett 

reklamen adresserad iq visas just nu. klockren, om jag får säga det. 

Mer information om IQ och IQ:s projekt finns på http://www.iq.se 

Filmen Rus är regisserad av Mikael Marcimain, som också har 

regisserat IQ:s nya film som handlar om det kloka i att inte ge bort 

alkohol i företagspresent. Utvärderingen genomfördes i Xtremes 

Internetpanel den 20-25 november, 500 intervjuer gjordes  

 

För ytterligare information: 

Ann-Therése Enarsson, VD IQ, 08-410 249 51, 0709 21 75 50 

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av 

attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ 

lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer 

för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se. 

 


