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Inledning 

Bakgrund 

Hur alkohol uppfattas i samhället varierar. Den är för många en självklarhet, hos andra 

problematisk och beskrivs i flera fall som en blandning däremellan. Problematiken är däremot ett 

faktum, vare sig den uppfattas som självklar eller inte. Enligt statens folkhälsoinstitut har 

omkring 385 000 barn föräldrar med en riskabel alkoholkonsumtion.
1
 IQ-initiativet skriver i ett 

faktautdrag: ”Alkoholen beräknas internationellt svara för 30 procent av de stora 

olyckskategorierna med dödlig utgång”.
2
 Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar att hälften 

till två tredjedelar av alla våldsbrott som män utövar mot män på allmänna platser är 

alkoholrelaterade.
 3

 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) skriver att: 

”Cirka 13 procent av svenskarna, ungefär 1 000 000 personer, anses ha riskabla alkoholvanor. 

Med detta menas en alkoholkonsumtion som ökar risken för att skador uppstår till följd av 

denna.”
 
Definitionen av ett riskbruk anses även vara en konsumtion över 14 standardglas i veckan 

för män och över nio för kvinnor.
4
  

  Att människor dricker överhuvudtaget är inte ett problem i sig: det statistiken belyser är de 

problem som skapas i samband med överkonsumtion. På grund av missbrukets
5
 existens i 

samhället och en oroväckande ökning, skapades 2005 organisationen IQ-initiativet.
 
Det är ett 

dotterbolag till Systembolaget med ambitionen att försöka begränsa riskkonsumtionen och 

förespråkar en smartare syn på alkohol. IQs egen motivering till varför organisation finns är: ”för 

att det ska finnas en motkraft – och för att få människor att reflektera över sitt drickande”.
 6

 Det 

gör IQ organisationen till en icke-kommersiellt inriktad organisation med syftet att främja 

                                                           
 

1
 Statens folkhälsoinstitut, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem. – Omfattning och analys, Östersund: 

2008:28, s. 12.  
2
 IQ-initiativet, http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/andras-halsa-olyckor-och-vald (2013-12-11). 

3
 Brottsförebyggande rådet, http://www.bra.se/bra/brott--statistik/vald-och-misshandel.html (2013-12-11). 

4
 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, ”Frågor och Svar – Hur många dricker riskabelt?”, 

http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Alkohol/#4 (2013-12-11).  
5
 I flera fall kan benämningen missbruk låta missvisande, därför kommer riskbruk, överkonsumtion och missbruk i 

den här uppsatsen att behandlas likvärdigt – alltså enligt CANs definition av riskkonusmenten i anslutning till 

föregående fotnot.   
6
 IQ-initiativet, http://www.iq.se/sv/om-iq/ (2013-12-11). 

http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/andras-halsa-olyckor-och-vald
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/vald-och-misshandel.html
http://www.can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Alkohol/#4
http://www.iq.se/sv/om-iq/
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människan och samhället.  

 Att motarbeta alkoholens skadegörelse är inte en ny företeelse. Lagar har både stiftats och 

ifrågasatts i alkoholens namn. 1922 var det tal om totalförbud, en rådande folkomröstning 

resulterade i att alkoholens förespråkare vann med 35 000 röster.
 7

 Motboken är ett annat exempel 

på en mer restriktiv strategi för att minska svenskens drickande, men den avskaffades 1955 av 

flera skäl, demokratiska som ekonomiska.
8
 Det har således visat sig svårt att förbjuda drickandet, 

även att med hjälp av lagar hålla konsumtionen måttfull. Därför har ytterligare strategier tagit 

form där tanken går ut på att bjuda in till en alternativ syn på alkohol. IOGT-NTO bildades i USA 

1851 och har sedan 1879 bekämpat alkoholmissbruket i Sverige. Det är organisationen som kallar 

sig ”Sveriges största nykterhetsorganisation” och förespråkar ”ett samhälle, en värld, där alkohol 

och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.”
9
 Systembolaget har 

dessutom drivit tidigare försök att styra opinionen från överkonsumtion. Mellan åren 1971-1988 

drev de exempelvis kampanjen Spola Kröken: man dricker litet mindre och mår mycket bättre.
10

  

  Det är med välvilja dessa kampanjer och organisationer försöker nå ut med sina budskap. 

Samtidigt träder stundvis termer som alkoholnorm fram i många sammanhang, det vill säga 

situationer där alkohol hör till det normala och det alkoholfria ifrågasätts.
11

 I en situation som 

denna krävs mer än välvilja för en förändring. Ledmotivet i denna uppsats kommer därför att 

handla om hur välviljan kompletteras med kommunikativa medel för att förebygga 

överkonsumtionen i samhället.  

Syfte & frågeställning 

Uppsatsens syfte är att utifrån ett retoriskt perspektiv undersöka förebyggandet av 

alkoholmissbruk i Sverige som sker genom reklamkampanjer. Vad ett retoriskt perspektiv 

                                                           
 

7
 Systembolaget, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-

systembolaget21/ (2013-12-11). 
8
 Systembolaget, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-

systembolaget21/ (2013-12-11). 
9
IOGT-NTO, http://iogt.se/om-iogt-nto/ (2013-12-11). 

10
Filmarkivet, http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=407 (2013-12-11). 

11
 Henry Cohen, ”Låt inte yngre generationer ärva gamla alkoholnormer”, IOGT-NTO 1/2 2012, 

http://iogt.se/pressmeddelanden/lat-inte-yngre-generationer-arva-gamla-alkoholnormer/ (2013-12-11). 

http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-systembolaget21/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-systembolaget21/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-systembolaget21/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/historien-om-systembolaget21/
http://iogt.se/om-iogt-nto/
http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=407
http://iogt.se/pressmeddelanden/lat-inte-yngre-generationer-arva-gamla-alkoholnormer/
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innebär i uppsatsen kommer att beskrivas närmare under teoridelen, men grunden ligger i att 

kommunikativa satsningar drivs för att bidra till en begränsad alkoholkonsumtion. 

Avgränsningen sker genom att analysera IQ-initiativets eftertanke-filmer mellan år 2007-2013. 

Den retoriska analysen ska därför undersöka hur en reklamfilmskampanj kan används för att 

förebygga missbruk. Eftertankefilmerna visar att IQ tror på möjligheten att förändra människors 

alkoholvanor med hjälp av kommunikation. Det är en hoppfull tanke då missbruk främjas av flera 

faktorer som rotas djupare än vad kommunikation förmår att förändra. Retorik gör exempelvis 

inte alkoholen mindre beroendeframkallande eller mindre tillgänglig. Det står alltid naturliga 

hinder i vägen för en förändring baserad på retorik, hinder som måste kringgås, beaktas och till 

viss del accepteras. Det lämnar uppsatsen med följande frågeställning: Vilka retoriska strategier 

kan utläsas från IQ-initiativets eftertankefilmer?  

Material och tidigare forskning  

IQs reklamkampanjer  

Materialet för det icke-kommersiella fältet avgränsas med IQ-initiativets eftertankefilmer. IQ har 

under åren lanserat flera kampanjer, så som Goda exempel (2008) som i 30 sekunders-filmer 

presenterar olika IQ-projekt runt om i landet. Kampanjen Alkoholprofilen (2009) uppmanar 

publiken till att gå in på IQs hemsida och göra ett test som bedömer dryckesvanor. 

Eftertankefilmer kan på sätt och vis alla IQs reklamkampanjer räknas till, men de som valts ut i 

den här uppsatsen är de längre reklamfilmer som ofta överskrider en minut och har som 

huvudsakligt syfte att väcka eftertanke hos publiken. Utöver de fyra filmerna som valts till 

uppsatsen finns även inledningsfilmen till Alkoholprofilen och kampanjen Fyllehistorier (2010) 

som också överskrider 60 sekunder. Urvalet handlade mer om uppsatsens omfång än ren 

prioritering när de fyra följande filmerna valdes ut: Säg emot (2007) Rus (2008), Att ha en vän 

(2011) och Smoothness (2012). Nedan följer en kort redogörelse av filmerna med hjälp av den 

beskrivande text som IQ själv valt att motivera och beskriva filmerna med på sin hemsida.   

  Den första eftertankefilmen IQ lanserade var Säg emot och sändes i TV3, TV6 och Kanal 5. 
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Den vann första pris för bästa reklamfilm under 2007 på Roy-Galan.
 12

 Texten i anknytningen till 

filmen på IQs hemsida lyder: 

Alkoholen förknippas ofta med glädje och fest. Den ger förälskade modet att göra någonting åt det och 

tondöva att sjunga karaoke. Vi höjer glasen och skrattar. Vi dricker tillsammans med kollegor, på 

studentfester och på semestern.  

  Alkohol är samtidigt ett av de mest beroendeframkallande medel som finns, och alkohol leder till 

minskad kontroll över både sig själv och situationen.  

  Syftet med filmen. Är att få så många svenskar som möjligt att reflektera över sin egen och andras 

alkoholkonsumtion – att skapa eftertanke.
 13

 

Under filmen Rus står följande: 

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: 

”När vinet glöder i de fyllda glasen och vi börjar bli i gasen då lossnar tungans band”.  

   Vi vill få unga att tänka till, att fundera över hur de själva och deras kompisar dricker, säger 

Ann-Therése Enarsson, VD för IQ. Alkohol har ju två sidor. Det är förknippat med glädje och fest. Men det 

får inte bli för mycket, då utsätter man sig för risker, både våld och ofrivilligt sex.
 14 

 

Filmen Att ha en vän behandlar: 

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT PRATA MED NÅN SOM DRICKER FÖR MYCKET?  

De flesta av oss känner nog igen sig i det här. Att ha en kompis, kollega eller släkting som man tycker dricker 

lite för mycket. Men de flesta av oss tycker nog också att det är svårt att ta upp frågan. Inte med andra, men 

med den som det faktiskt gäller. I en undersökning som vi genomförde nyligen […] sa många att det skulle 

underlätta om ämnet kom upp i media och om det pratades mer om saken i olika sammanhang.
 15 

 

 

 

                                                           
 

12
 IQ ”initiativet, ”Film om festens baksida vann ROY”, 19/10 2007, http://www.iq.se/sv/press/2007/10/19/film-

om-festens-baksida-vann-roy- (2013-12-11). 
13

 IQ-initiativet, Säg emot, http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2007/sag-emot (2013-12-11). 
14

 IQ-initiativet, Rus, http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2008/rus (2013-12-11). 
15

 IQ-initiativet, Att ha en vän, http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2012/att-ha-en-van (2013-12-11). 

http://www.iq.se/sv/press/2007/10/19/film-om-festens-baksida-vann-roy-
http://www.iq.se/sv/press/2007/10/19/film-om-festens-baksida-vann-roy-
http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2007/sag-emot
http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2008/rus
http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2012/att-ha-en-van
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IQ förklarar filmen Smoothness följande: 

Det är fredagsmys för vuxna. Den sofistikerade miljön, musiken och den dämpade belysningen försätter oss i 

stämning. I slow-motion fylls kristallglaset upp med den gyllengula vätskan. Den bilden av 

alkoholkonsumtion möter oss allt oftare, men i sin nya reklamfilm låter IQ oss följa med även till alkoholens 

baksida. Där sväljer man inte spriten utan att grimasera, där får barnen se sina föräldrars sämsta sidor och 

glamouren förvandlas snabbt till torftighet.
 16

  

IQ-initiativet och den icke-kommersiella marknadsföringen  

Den tidigare forskning som är relevant för denna uppsats är dels den som behandlat IQ-initiativet 

speciellt, men även den om icke-kommersiell marknadsföring i stort. En studie som gjorts om IQ-

initiativet speciellt är Social marketing design and evaluation of responsible drinking. – A case 

study of the Swedish organization IQ-initiativet AB (2010). Det är en kandidatuppsats med 

marknadsinriktning där utredningens resultat grundas ur teorier om marknadsföring och 

framställts med hjälp av intervjuer med IQ-initiativet, Forsman & Bodenfors (reklambyrån 

bakom filmerna), Xtreme Nordic och IOGT-NTO. Uppsatsen ger en grund som bidrar till 

förståelsen bakom IQs motivation och förklarar samtidigt förutsättningarna IQ ställs inför som en 

icke-kommersiell organisation. Ett av de resultat skribenterna presenterar är: 

The design of IQ’s campaigns are not about scaring people not to drink, it is rather two-sided 

showing that you can drink and have a good time but if you drink too much things can go terribly 

wrong. IQ does not want to tell their target audience what to do but instead provide the target 

audience with information about what can go wrong when drinking too much and leave it up to the 

individual to choose if and how much to drink.
 17  

Uppsatsen påpekar även problematiken som uppstår inför en evaluering av en icke-kommersiell 

marknadsföringskampanj. I IQ-initiativets fall betyder det att även om en minskning av svenskars 

dryckesvanor har minskat sedan organisationen startade är det omöjligt att med säkerhet mena att 

det är IQs förtjänst. Det finns andra faktorer som kan bidra till den minskade konsumtionen som 

                                                           
 

16
 IQ-initiativet, Smoothness, http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2011/smoothness (2013-12-11). 

17
 Emma Engvall & Annie Lefébure, Social marketing design and evaluation of responsible drinking. – A case study 

of the Swedish organization IQ-initiativet AB, kandidatuppsats framlagd vid Avdelningen för företagsekonomi, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet 2010, s. 41. 

http://www.iq.se/sv/kampanjer/filmer/2011/smoothness
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inte har med kampanjerna att göra.
 18

 Det är nödvändigtvis inte ett problem i den här uppsatsen 

eftersom att det finns andra kvalifikationer som kan stödja deras verksamhet.  Ett exempel är det 

faktum att priset 100-wattaren för långsiktig varumärkesvård 2013 gick till IQ-initiativets 

eftertankefilmer.
19

    

     En av de definitioner som frekvent används för att beskriva Social Marketing, som i den här 

uppsatsen översatts med icke-kommersiell marknadsföring, är den Alan R. Andreasen format:  

Social marketing is the application of commercial marketing technologies to the analysis, planning, 

execution, and evaluation of programs designed to influence the voluntary behavior of target 

audiences in order to improve their personal welfare and that of the society of which they are a 

part.
20

  

Den största skillnaden mellan den kommersiella och icke-kommersiella marknadsföringen är att 

den kommersiella handlar om att en produkt ska säljas medan ett icke-kommersiellt syfte går ut 

på att förmedla ett budskap. Fokus bör även riktas på att definitionen belyser att icke-kommersiell 

marknadsföring handlar om en frivillig beteendeförändring. Det handlar även om att 

beteendeförändringen mottagaren ska göra är nyttig och resulterar i något klart fördelaktigt. 

Slutligen är det ultimata målet med icke-kommersiell marknadsföring att förbättra individers och 

samhällets välfärd; inte att bidra till den verkande organisationens vinning.
 21

    

  Philip Kotler är författare och professor i internationell marknadsföring, en av flera som 

drivit forskningen inom icke-kommersiell marknadsföring. Vad gäller hinder finns det enligt 

Kotler tre kategorier av motståndare till ett icke-kommersiellt ändamål. Den första kategorin är 

beteenden och förknippade fördelar den tänkta publiken skulle föredra framför ändamålet. Den 

andra är beteenden publiken alltid har gjort som de skulle behöva ge upp på grund av ändamålet. 

Den sista är organisationer och individer som sänder meddelanden som motsäger eller förebygger 

                                                           
 

18
 Engvall och Lefébure 2010, s. 42. 

19
 IQ-initiativet, ”IQ vann 100-wattaren i kategorin Långsiktig varumärkesvård”, 24/10 2013, 

http://www.iq.se/sv/nyheter/2013/10/24/iq-vann-100-wattaren-i-kategorin-langsiktig-varumarkesvard (2013-12-11). 
20

 Alan R. Andreasen, Social marketing in the 21st century, Thousand Oaks: SAGE Publications 2006, s. 91. 
21

 Martine Stead (et al.), A systematic review of social marketing effectiveness. Journal Article framlagd vid Institute 

for Social Marketing, University of Stirling, Stirling: Emerald Group Publishing Limited 2007, s. 5. 

http://www.iq.se/sv/nyheter/2013/10/24/iq-vann-100-wattaren-i-kategorin-langsiktig-varumarkesvard
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ändamålet.
 22

  

  Efter vad som nämndes ovan om problematiken i att evaluera IQ-initiativets potentiella 

framgångar kan det vara värt att nämna något om icke-kommersiell framgång. Ett exempel är 

studien A systematic review of social marketing effectiveness som presenterar följande resultat 

angående insatser mot ungdomars alkoholkonsumtion:   

A majority of the interventions which sought to prevent youth smoking, alcohol use and illicit drug 

use reported significant positive effects in the short term. Effects tended to dissipate in the medium 

and longer term, although several of the tobacco and alcohol interventions still displayed some 

positive effects two years after the intervention.
 23 

 

Eftersom att IQ-initiativet beständigt bedriver kommunikativa satsningar, är en hoppfull tanke att 

det konsekvent kan åstadkomma värdefulla effekter på samhället. Att de kortsiktiga effekterna 

belägger varandra och bidrar till en mer hållbar utveckling. Huvudsaken är att det både finns 

studier som denna som visar på den icke-kommersiella potentialen och reklampriser som 100-

wattaren som erkänner icke-kommersiella prestationer. Icke-kommersiell marknadsföring är 

möjlig, vad som följer i uppsatsen blir därför att visa på hur det kan förklaras och evalueras 

retoriskt inom IQ-initiativets insatser.  

Teori och metod  

Det retoriska perspektivet i uppsatsen består av tre beståndsdelar. För det första kommer retorik 

som begrepp och funktion att behandlas i förhållande till hur Kenneth Burke beskriver den, 

främst från hans verk A Rhetoric of Motives (1969). Utgångspunkten för den retoriska analysen 

tar hjälp av den som Llyod Bitzer beskriver i ”The Rhetorical Situation” (1968) för att förtydliga 

den retoriska situationen IQ-initiativet ingår i. Metoden för analysen baseras på Sonja K. Foss 

modell för den narrativa analysen. Nedan följer en beskrivning av teorierna och metoden för att 

tydliggör uppsatsens retoriska perspektiv.  

                                                           
 

22
 Philip Kotler, Ned Roberto & Nancy Lee, Social marketing: improving the quality of life. 2 uppl., Thousand Oaks: 

SAGE Publications 2002, s. 174. 
23

 Martine Stead 2007, s. 30. 
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  Identifikation  

Burke menar att retorikens fundamentala funktion är: ”the use of words by human agents to form 

attitudes or to induce actions in other human agent”.
24

 När det sker, är det på grund av att 

identifikation råder mellan aktörerna. Det är en tanke som grundas på att människor föds skilda 

från varandra vilket leder till en benägenhet att söka sig till varandra, som i sin tur sker genom 

identifikation.
 25

 Burke utesluter inte konceptet att övertyga som en del av retoriken, utan har 

utvecklat ett motiv till övertygelse.   

  Identifikation förutsätts av vad Burke kallar konsubstantialitet
 
som bygger på att aktörer i 

en kommunikationsväxling delar olika substanser med varandra.
26

 Substans i det här 

sammanhanget har ett brett omfång, det avser allt från attityder till koncept och materiella ting.
27

 

Burke förklarar det som att:  

In being identified with B, A is ‘substantially one’ with a person other than himself. Yet at the same time he 

remains unique, an individual locus of motives. Thus he is both joined and separate, at once a distinct 

substance and consubstantial with another.”
 28

 

Vad det innebär för analysen blir tydligt vid sidan av Bernard L. Brocks tolkning:  

Speakers’ language will reveal the substance out of which they expect to identify with their listeners. 

Consciously or unconsciously, their words will reveal their attitudes or stylized answers to the obvious 

division.
29

 

Burkes retoriska perspektiv förser därmed uppsatsen med mer än ett teoretiskt perspektiv. Teorin 

kan användas metodiskt för att beskriva relationen mellan retor och mottagare, men framförallt 

betona retorns förhoppning om identifikation och på så vis avslöja den strategi som används för 

att föra sig samman med mottagaren. Det blir särskilt användbart när uppsatsens syfte är att utläsa 

                                                           
 

24
 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. 41.  

25
 Kenneth Burke 1969, s. 20 ff. 

26
 Kenneth Burke 1969, s. 20 ff. 

27
 Kenneth Burke 1969, s. 21. 

28
 Kenneth Burke 1969, s. 21. 

29
  Bernard L. Brock, ”The dramatistic approach – Rhetorical critisism: Burkeian approach revisited”, Methods of 

rhetorical criticism, Bernard L. Brock (red.), Robert Lee Scott (red.), James W.  Chesebro (red.),3 uppl., Detroit: 

Wayne State University Press 1990, s. 183-195, s. 187.  
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IQ-initiativets retoriska strategier.   

    Reklamfilm som medium talar dels till en stor publik. Samtidigt är inte IQ-initiativet som 

budskapets sändare ”one human agent”; utan kommunicerar sina budskap med hjälp av 

personalen bakom organisationen. Det betyder att den substans som IQ och publiken potentiellt 

kan dela är begränsad. Materiella substanser är ett exempel på att begränsningar av uttrycket 

behövs i uppsatsen. Burke skriver: ”identification ranges from the politician who, addressing an 

audience of farmers, says, ’I was a farm boy myself,’”.
 30

 IQ som organisation äger inte materiella 

ting, speciella ursprung eller erfarenheter i samma bemärkelse som individer, eller som politikern 

i exemplet. Av den anledningen behandlas mottagarens inställning till budskapet utifrån 

begreppet substans i en begränsad bemärkelse. Analysen kommer att fokusera på vilka attityder 

IQ anför, då attityder lika lätt kan delas av individerna i publiken som organisationen som 

förmedlar dem.   

    En aspekt som kan problematisera den infallsvinkeln är att även reklamfilmens karaktärer 

möjliggör ett potentiellt utbyte av substans. Det kan vara en viktig komponent till filmens 

framgång att mottagare känner igen sig i karaktärerna som skildras för att på så vis acceptera 

budskapet. Däremot kan den identifikationen ses som ett sätt för publiken att erkänna filmens 

budskap som autentiskt, inte nödvändigtvis för att erkänna budskapet som rätt och övertygande. 

Med det i åtanke kommer attityderna som förmedlas att prioriteras medan den identifikation som 

råder mellan mottagare och filmernas karaktärer att inkluderas men inte prioriteras.  

Den retoriska situationen  

Den retoriska situationen enligt Llyod Bitzer ska användas för att sätta IQ-initiativets insatser 

inom en retorisk kontext. Genom att applicera teorin konkretiseras situationen som analyseras, 

vilken publik som berörs och vilka hinder som står i vägen.   

  Det är tre huvudsakliga delar som utgör den retoriska situationen enligt Bitzer. Delarna är 

exigence, audience och constraints. I den här uppsatsen översätts Exigence med påträngande 

                                                           
 

30
 Kenneth Burke 1969, s. xiv. 
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problem.
 31

  Det är ett problem som kräver handling. Det finns många och olika påträngande 

problem omkring oss, men de är bara retoriska om det går att lösa problemet med diskursiva 

medel.
 32

 Audience översätts med publik. Publiken består av de som är benägna att godta 

meddelandet och agera på grund av det.
33

 Den sista delen är constraints och överätts med de 

retoriska villkoren. Vad som menas med villkor är alla de faktorer som kan motverka budskapet 

eller som Bitzer skriver ”have the power to constrain both decision and action needed to modify 

the exigence”.
34

 

Narrativ Analys 

Metoden för att analysera de fyra valda reklamfilmerna är baserad på Sonja K. Foss narrativa 

analysmodell som presenteras i Rhetorical criticism: exploration and practice. – fourth edition 

(2009). IQs eftertankefilmer är alla längre än 60 sekunder vilket är långt för att vara 

reklamfilmer. Anledningen är att reklambyrån Forsman & Bodenfors mål har varit att varje films 

budskap ska kunna engagera eller omfamnas av mottagaren redan efter första visningen. Till 

skillnad från de reklamer som anammar ”Three-frequency approach” som är kortare och på så vis 

kräver flera visningar för att påverka mottagarna och deras minne.
 35

 Det längre formatet är en 

aspekt som ter sig passande för den narrativa analysen. Det är dessutom händelseförloppet i 

filmerna som är budskapets främsta katalysator, vilket kommer att synas i analysen nedan.  

  Det första och mest grundläggande som Foss analys går ut på är att reda ut historiens syfte 

eller kartlägga de konsekvenser berättelsen vill uppnå.
 
Det är en problematisk process. Likt den 

fullkomliga identifikationens frånvaro finns det inte heller en total sanning om berättelsens syfte. 

Däremot går det att analysera möjliga syften genom att se på situationen, berättaren och publiken 

till berättelsen.
 36

 Element som i den här uppsatsen kommer att kompletteras med hjälp av den 

teori som applicerats enligt Bitzer. Det andra steget i Foss analytiska modell är att kartlägga 

                                                           
 

31
 Översättningarna enligt Jens E. Kjeldsens redogörelse för Bitzers teori i Retorik idag. – Introduktion till modern 

retorikteori, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 85. 
32

 Llyod Bitzer, ”The rhetorical situation”, Philosophy and rhetoric vol.1, 1968, s. 1-14, s. 6.  
33

 Bitzer 1968, s. 7-8.  
34

 Bitzer 1968, s. 8.  
35

 Engvall och Lefébure 2010, s. 34-35. 
36

Sonja K. Foss, Rhetorical criticism: exploration and practice, 4 uppl., Long Grove: Waveland Press 2009, s. 311. 
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berättelsens funktioner som kan diskuteras utifrån nio kategorier: miljö, karaktärer, berättare, 

händelser, tidsliga förhållanden, orsaksförhållanden, publik, tema och berättelsetyp.
37

 

Funktionerna kommer inte att användas likt ett punktschema utan kommer att vara direkt 

beroende av sin relevans för varje reklamfilm. Olika funktioner kommer att vara olika relevanta 

för de olika reklamfilmerna, därför kommer inte alla att diskuteras i varje delanalys.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

37
Min översättning från engelska original: setting, characters, narrator, events, temporal relations, causal relations, 

audience, theme och type of narrative. Foss 2009, s. 312 ff.  
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Analys 

Analysen är uppdelad i tre delar. Den första redogör för IQ-initiativets retoriska kontext enligt 

Bitzer. Därefter följer fyra delanalyser av eftertankefilmernas narrativ. Avslutningsvis 

sammanfattas strategierna som utlästs genom analyserna i en slutdiskussion.   

IQs retoriska situation  

En av IQ-initiativets egna motiveringar till vad de försöker åstadkomma lyder:  

IQ vill skapa en bred folkrörelse i Sverige med målet att etablera måttfullhet som en betydande 

värdering och avhållsamhet som en tydlig och självklar norm i trafiken, på arbetet, bland barn, 

ungdomar och gravida.
 38

 

Även om det egentligen rör sig om IQs uttalade motiv bakom sin organisation och inte konkreta 

förklaringar till varför en situation kräver ett gensvar kan citatet ovan ses som en del av det 

påträngande problemet. Genom att påpeka att de vill etablera måttfullhet, uppmärksammar de 

samtidigt att den ännu inte har etablerats i Sverige. Likaså att det inte alltid är självklart att 

avhållsamhet går hand i hand med trafiken. Den frånvarande måttfullheten är alltså en del av 

situationen som skapat IQs retorik. Det kan låta lite diffust, men blir möjligen tydligare i nästa 

exempel där IQ informerar om bakgrunden till sin uppkomst: 

Anledningen var den dramatiskt ökade alkoholkonsumtionen i slutet av 1990-talet och början av 

2000-talet. År 2004 nådde årskonsumtionen av alkohol rekordhöga 10,5 liter ren alkohol per svensk 

över 16 år.
 39

  

Det var framförallt på grund av en ökad alkoholkonsumtion inom landet som IQ blev till. 

Eftersom att IQ är en organisation som använder sig av retoriska medel för att försöka minska 

alkoholmissbruket är den ökade alkoholkonsumtionen ett retoriskt påträngande problem och 

                                                           
 

38
IQ-initiativet, IQ 2009 Verksamhetsberättelse – En smartare typ av folkrörelse, 2009, 

http://www.iq.se/public/assets/Documents/Verksamhetsberattelser/IQ_VB_2009.pdf (2013-12-11), s. 28. 
39

IQ-initiativet, IQ 2009 Verksamhetsberättelse. – En smartare typ av folkrörelse, 2009, 

http://www.iq.se/public/assets/Documents/Verksamhetsberattelser/IQ_VB_2009.pdf (2013-12-11), s. 4. 

http://www.iq.se/public/assets/Documents/Verksamhetsberattelser/IQ_VB_2009.pdf
http://www.iq.se/public/assets/Documents/Verksamhetsberattelser/IQ_VB_2009.pdf
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utgör därmed en retorisk situation – förutsatt att ett retoriskt gensvar kan minska 

alkoholkonsumtionen. 

 Vad gäller publiken för den rådande situationen skriver IQ på sin hemsida att ”över 320 

000 människor i Sverige är beroende av alkohol och ytterligare 700 000 dricker så mycket att de 

riskerar att bli det eller att skada sig själva eller andra.”
 40

  I det retoriska sammanhanget är citatet 

en bättre definition av problemet än publiken. Syftet är som tidigare uttryckt: att etablera ett 

måttfullt drickande i Sverige. Alla som kan bidra till den effekten, på grund av ett retoriskt 

incitament, kategoriseras som publik till den retoriska situationen. Det betyder att en person som 

själv inte dricker riskfyllt, men påverkas av IQs budskap och sedan lyckas påverka någon annan 

att dricka mer måttfullt, också är en del av publiken. Det här är en möjlighet för IQ-initiativet 

eftersom att det inte bara är riskkonsumenterna som kan övertygas om budskapets relevans utan 

även de som kan förmedla budskapet vidare.    

  Den sista komponenten är de retoriska villkoren. I det här fallet: vad kan förhindra ett mer 

måttfullt drickande? Alternativt: vad kan göra att riskkonsumtion inte minskas? Det rör sig om 

allt från specifika attityder till lagar eller lättillgänglighet. Listan kan göras lång, men i stort så 

påminner den mycket om Kotlers motståndarlista i delen om icke-kommersiell marknadsföring. 

Därmed är en nödvändig angelägenhet i den följande analysen att uppmärksamma retoriska 

villkor, eller motståndare till budskapet – för att bättre bedöma hur väl det retoriska gensvaret 

möter upp till den retoriska situationen.  

IQs eftertankefilmer 

I det här avsnittet följer de narrativa analyserna på de fyra utvalda eftertankefilmerna. Metoden är 

baserad på Foss modell men kompletteras av Burke och Bitzers retoriska teorier.  

 Säg emot 

Syftet med filmen är att få publiken att reflektera över alkohol skriver IQ. Filmen kan ses som ett 

öppet brev till alkoholen. Däremot nämns aldrig alkoholen vid namn utan benämns med ett du. 

Inledningsvis är innehållet prisande, berättarrösten beskriver det följande:  

                                                           
 

40
IQ-initiativet, http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/sverige-och-europa (2013-12-11). 

http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/sverige-och-europa
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Du inger mod. Du skänker lugn. Du får pryda att bada näck. Och främlingar att bilda hög. Du ger minnen 

för livet. När vi blir förälskade får du oss att göra någonting åt det. Du gör tungsinta lättsamma.  

 

Som påpekades nämns inte alkoholen vid namn. Inte heller har den visats i filmen. Den 

smickrande beskrivningen förstärks istället av exempel som en sovande man på ett plan för att 

visa vad det är att inge lugn. Att få oss att vilja göra något åt vår kärlek skildras genom att två 

kvinnor tar steget och kysser varandra. Det är stora ord som alkoholen kan ta till sig, att både inge 

mod och skapa kärlek är inte en ödmjuk hyllning. Trots att det inte nämns börjar det bli 

uppenbart att det är alkoholen berättaren talar till. Vad som följer är den andra sidan av alkohol; 

den som smädas genom att rösten bryter mönstret och berättar: 

Du får den som egentligen vill säga nej [att] säga ja. Människor tappar omdömet på grund av dig. Kollegor 

blir flåsade i örat. Förtroenden blir svikna. Du ligger bakom drunkningsolyckor och slagsmål. Du splittrar 

familjer. Du påverkar de som ännu inte fötts. Du är med vid våldtäkter och bilolyckor. Inte många säger 

emot, förrän nu.  

Den glorifierade bilden har brutits och kvar är den delade bilden av alkohol som i ena stunden 

skänkt lättsamhet och som nu förstör familjer och orsakar drunkningsolyckor. Filmen avslutas 

med att IQs logga dyker upp med texten ”627 projekt för ett smartare förhållningssätt till 

alkohol” följt av ”Läs mer på iq.se”.   

  Den viktigaste narrativa komponenten i filmen är berättaren. Även när den första delen 

hyllar och den andra smädar består samma ton i berättarrösten. Känslan som skapas är att 

berättarrösten inte dömer utan berättar hur det verkligen ligger till, vilket inger förtroende. Syftet 

var som ovan nämnt att skapa reflektion: genom att inte bestämma vad publiken ska tycka om 

alkohol ges mottagaren chansen att själv ta ställning. Däremot ligger det ett taktiskt drag i 

dispositionen då den avslutande tanken blir den efterhängande, den som omslutas av riskerna 

alkoholen kan medföra.   

  Attityden IQ anammar i filmen är framförallt inriktad på att visa att alkohol inte bara är kul 

och glädjebringande, utan att den har flera sidor. Det är dels det publiken ska acceptera för att 

hålla med om filmens budskap. Däremot finns möjligheten att en mottagare inser alkoholens flera 

sidor men inte anser sig vara en del av de negativa eller känner sig oförmögen att påverka deras 

existens. Det kommer att råda delning mellan budskapet och mottagaren om de negativa sidorna 
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inte ter sig relevanta för mottagaren. Däremot, om en mottagare potentiellt känner sig oförmögen 

att påverka alkoholens mörkare sidor erbjuder IQ vidare information om sina projekt som 

presenteras på hemsidan. Där går det att läsa om vad andra gör och vad du kan hjälpa till med.  

  Den främsta anledningen till att IQ visar båda sidorna är som tidigare nämndes att de tror 

på att reflektion är en givande metod för att tackla ämnet. Strategin bygger allra främst på 

kontrasten sidorna däremellan, vilket lyser upp alkoholens flerdelade påverkan. Utöver den 

strategin visar även IQ på sin välvilja genom att informera om sina insatser. Trots alla negativa 

konsekvenser alkoholen bidrar med menar berättaren att ingen har sagt emot, förrän nu. Nu när 

IQ-projekten skapats och bedrivs runt om i landet. Dels gynnar det välviljan, men det kan även 

bidra till inspiration. En förhoppning är att vissa i publiken ska uppmanas till att själva bli en del 

av framtida IQ projekt. Den delen av publiken tillhör nödvändigtvis inte dem som själva 

överkonsumerar, utan i anknytning till Bitzer, är mottagare som är kapabla till att förmedla 

budskapet vidare för att bidra till framgång. På så vis kan filmen även sägas bedriva en medlande 

strategi.  

Rus 

Reklamfilmen Rus är likt Säg emot också menad att visa båda sidorna av alkoholen. Den ena 

sidan som är förknippad med glädje och fest, och den andra som fylls av våld och förlorad 

kontroll. Filmen är placerad i en festmiljö, mer specifikt skildras en bröllopsfest. Till filmen 

spelas låten Rus av Lill Linderfors från 1978. Filmen har ingen berättare, men en variant av 

berättare kan Linderfors ses som då låttexten vid flera tillfällen synkroniseras med 

händelseförloppet.   

  Inledningsvis har festens karaktärer kontroll över sitt beteende: tre kvinnor dansar i takt, en 

man leker med ett skrattande barn och en flörtsekvens sker genom att en kvinna och en man 

hastigt delar sina blickar. Till den här delen lyder sångtexten:   

 

När vinet glöder i de fyllda glasen och 

vi börjar bli i gasen, då lossar tungans band. 

Vi som gått omkring och vart så blyga 

vi slutar upp att smyga, modet kommer efterhand. 
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Texten antyder framförallt hur alkoholen sätter igång den goda stämningen som ofta förknippas 

med festligheter som dessa. Hur vi gärna blir pigga och glada samt har lättare att konversera med 

varandra. Därefter kopplas alkoholen även in i miljön: karaktärerna bär ständigt glas i händerna, 

de börjar bli märkbart berusade och shotbrickor ställs på borden. Den här delen är fortfarande 

fylld av festlighet, det är mycket skratt och ingen verkar ta illa upp. Däremot har aspekten av 

kontroll börjat minska. Den korta blicken som delades mellan mannen och kvinnan utvecklas nu 

till att mannen står och tittar länge på kvinnan med ett ansikte som avslöjar att berusningen 

påbörjat. Låttexten passar även den in till miljöskiftet: 

 

Hej, tjo och klackarna i taket! 

Nu visar vi helt naket hur modiga vi är. 

Inga ord kan bli för stora, vad har jag att förlora? 

Så är det med det! 

 

Halvvägs in i filmen visas hur både modet ökat och inställningen att inget finns att förlora 

existerar genom att visa hur mannen och kvinnan gått in på en toalett för att ha sex. Kvinnan går 

ner på knä och utför oralsex på mannen och i den 35 sekunden av filmens 70 tar mannen upp sin 

mobil och börjar filma akten. Det är dessutom i det skedet Linderfors låt tar sin vändning, där 

rusets andra sida aktualiseras: 

 

Senare när berusningen har lagt sig och 

det som jag har sagt dig verkar ganska meningslöst. 

Då undrar jag över hur du ser mig, 

man får se upp hur man beter sig och då skrattar jag nervöst. 

 

Mitt hjärta har en frusen inneboende med 

pajat självförtroende som inte mår så bra. 

Hon plockar fram allt det jag gömmer och minns 

allt det jag glömmer och säger att hon är jag. 

 

Samtidigt blir miljön stökigare genom att resten av karaktärerna förlorar kontrollen. I nästa scen 

har en man tagit upp en brandsläckare och sprutar okontrollerat över dansgolvet. Därefter börjar 

två kvinnor att bråka i bakgrunden medan mannen som förut var med kvinnan visar vad han 

filmade med mobilen för sin kompis som skrattar högt. Ett flertal män börjar bråka på dansgolvet. 

En kvinna sätter sig på gatan och urinerar. En man som snubblar längs vägen hem håller på att bli 
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överkörd. När natten är slut har en man inte tagit sig hem än utan sitter vid en busshållplats i 

gryningen där den sista ölburken rullar iväg. Ett par sitter tillsammans på ett sjukhus och inväntar 

ett besked. Kvinnan som själv åkte hem efter hon blev filmad under oralsexet håller sig om 

huvudet och ser länge på sig själv i spegeln, när slutligen texten ”Var rädd om dig själv” dyker 

upp och följs av IQ-loggan med texten ”för en smartare syn på alkohol”. All den festlighet som 

tidigare förknippades med god dricka och trevligt sällskap utvecklades till överkonsumtion som i 

vissa fall påverkade individen och i andra fall gav följder som omgivningen tog skada av.   

  Som nämndes i inledningen av analysen och som förklarats mer ingående är filmen 

placerad i en festmiljö. Det betyder nödvändigtvis inte att det bara är de som varit på 

bröllopsfester som kan ta till sig budskapet, utan alla som varit på liknande tillställningar där 

alkohol ofta spelar en naturlig roll bör ha lika lätt att bli berörda. Kärnan ligger i att alkohol i 

många sammanhang anses ha en naturlig roll. Syftet är således att visa vilka negativa 

konsekvenser som kan födas genom en syn som inte problematiserar alkohol. Därutöver kan det 

tilläggas att första delen av filmen visar att det nödvändigtvis inte ligger något fel i att dricka 

alkohol, men att det lätt kan gå fel när det dricks för mycket. Framförallt eftersom att det inte 

enbart är individen som dricker för mycket som drabbas, utan även omgivningen omkring. 

Strategin kan förklaras som en konsekvensskildring, men likt den som användes i Säg emot finns 

där också en uppenbar kontrast mellan måttfullhet och överkonsumering. Attityden som IQ vill 

framföra och har en förhoppning att publiken ska övertygas av och identifiera sig med är 

måttfullhet. Där IQ visar den naturliga delen av situationen som kan uppskattas och avnjutas så 

länge den gränsen inte överträds. 

  För att få en vidare bild av publiken är det även värt att begrunda hur och varför publiken 

potentiellt kan ställa sig delad mot budskapet. Eftersom att överkonsumtionens negativa 

konsekvenser representeras genom exempel som att bli överkörd eller att hamna i slagsmål bör 

filmens budskap vara lätt att acceptera. Om en mottagare i publiken inte kan acceptera filmens 

budskap skulle det kunna bero på en eller flera av följande anledningar: antingen att slagsmål och 

bilolyckor inte är övertygande anledningar nog för att dricka måttfullt. Att situationerna som 

skildras i filmen inte känns autentiska nog för att tas på allvar. Att det inte är beteenden som 

överensstämmer med sitt eget drickande. Eller möjligen att budskapet uppmärksammar problem 
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som mottagaren känner sig inkapabel att göra något åt. I enlighet med Bitzers teori kan detta ses 

som retoriska villkor. Däremot, om mottagaren inte förknippar bilolyckor i samband med alkohol 

som ett problem kan det också ses som ett så pass extremt villkor att mottagaren förmodligen inte 

kommer, eller till och med kan övertygas med ett retoriskt gensvar, vilket säger mer om 

mottagaren än budskapet. Skulle en mottagare anse att de skildrade situationerna inte känns 

autentiska och rimliga nog att anta; kan även det tyda på en attityd som är för distanserade från 

budskapet. Det viktiga i den här diskussionen är egentligen att filmen söker att få 

riskkonsumenter att identifiera sig med den överkonsumtion som lätt inträffar under fester med 

alkohol som naturlig komponent. Är mottagaren medveten om sin överkonsumtion och kan 

relatera till de negativa aspekterna som skildrades i filmen och även inse allvaret i dessa aspekter 

är det möjligt att budskapet är övertygande nog för att leda till eftertanken IQ eftertraktar.   

 

Att ha en vän 

Filmen visar flera händelser två vänner delar. Inledningsvis hjälps de åt att flytta. När de är klara 

dricker de öl i soffan som burits uppför trapporna i flytten. I nästa scen hjälps de åt att få igång en 

bil. Båda händelserna visar att de delar en god vänskap där de hjälper varandra om det behövs. I 

nästa scen är de ute och fiskar. Den ena vännen dricker en öl och försöker dela med sig, men den 

andra avböjer. Fortfarande ett oproblematiskt förhållande där den ena gärna dricker en öl under 

fisket medan den andra inte har samma behov. Nästa scen visar däremot på en vändpunkt; likt 

filmen Rus är det när hälften av filmen spelats. De befinner sig i en bar där vännen som drack en 

öl i båten tar en shot innan stängning och är märkbart berusad. Innan scenen är slut tvingas 

ordningsvakten att rycka in för att få ut honom ifrån baren. Kompisen som inte dricker har så här 

långt in i filmen inte visat sitt misshag angående sin kompis dryckesvanor. Däremot byggs den 

problematiserade bilden upp under resten av filmen. I nästa scen visas det hur han lånar ut pengar 

till sin kompis som i nästa scen dricker öl under dagtid i en park. Den avslutande scenen visar 

slutligen hur den missbrukande vännen inte kan kontrollera sitt drickande när han häver sitt vin 

under en middagsbjudning. Den kontrollerade av de två tittar bekymrat men säger inget under 

middagen. Texten ”Man kan göra nästan vad som helst för en kompis.” dyker upp i slutet av 

middagsscenen och följs av frågan ”Men varför är det så svårt att tala med nån som dricker för 
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mycket?” när den missbrukande vännen avslutningsvis dricker upp ännu ett glas vin vid 

middagsbordet.   

  Den viktigaste komponenten i filmen har att göra med de tidsliga förhållandena. Genom att 

visa en mängd olika sammanhang får publiken dels en inblick i hur vänskapen vännerna emellan 

fungerar, men även hur missbruket hos den ena tar form. En aspekt att ta upp är den som 

nämndes i anknytning till Bitzer och publik. Hur publiken i IQs retoriska situation inte bara är de 

som räknas till riskkonsumenterna i samhället, utan även de som har kraften att förmedla 

budskapet vidare till riskkonsumenter som släktingar, vänner eller liknande relationer. Det är 

framförallt den publiken den här filmen är tänkt att nå. Inom den här publikkategorin finns dels 

de som redan tänkt på att en nära relation överkonsumerar alkohol i många sammanhang, men 

haft svårt att ta tag i det. Den andra varianten är de som inte har reflekterat över sin väns 

dryckesvanor nog för att inse att det faktiskt är ett problem som är möjligt att ta tag i. Hur än 

tankarna har gått angående sin väns dryckesvanor tidigare så aktualiserar filmen att 

överkonsumtion bland nära relationer förekommer och framförallt är värt att reflektera över.   

  Texten som avslutar filmen lyder ”Man kan göra nästan vad som helst för en kompis. Men 

varför är det så svårt att tala med nån som dricker för mycket?”. IQ skriver ofta att det är 

reflektion de är ute efter, en aspekt som följer en eftertankefilm. IQ ger med andra ord ingen 

lösning i filmen till den som råkat ut för problemet; utan aktualiserar det. Däremot finns en 

uppmaning inom textens ramar. Eftersom att man nästan kan göra vad som helst för sin vän, 

borde det implicit falla sig naturligt att även hjälpa till när vännen dricker för mycket. Samtidigt 

konstaterar IQ att det är svårt, frågan är bara varför. Den strategiska tanken med filmen kan 

kategorisera likt den i Säg emot, som en medlande strategi. Däremot uppmanar IQ inte publiken 

att direkt ta tag i problemet utan reflektera över vad som kan och borde göras och vad det är som 

hindrar. En hoppfull aspekt i den strategin är att mottagaren tar till sig problemet och finner 

möjliga lösningar som passar sin egen situation och är möjliga inom mottagarens egen kapacitet.  

  På IQs hemsida, i anknytning till filmen går det även att finna råd för lösningar på 

problemet. De kommer från alkoholhjälpen.se och lyder exempelvis:  

Försök inte konfrontera eller övertala. Berätta istället att du är orolig och anledningen till oron. Även om 

personen förnekar att det finns ett bekymmer så har du sått ett frö.  
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Med andra ord så lämnar inte IQ bördan på publiken att på helt egen hand behöva lista ut hur 

problemet bör angripas. Genom att aktualisera problemet med hjälp av reklamfilmen och sedan 

hänvisa till sin hemsida görs problemet både aktuellt och erbjuder potentiell hjälp till en passande 

metod. 

Smoothness  

Reklamfilmen Smoothness följer upp alkoholens baksida. Fram till 25 sekunder in i filmen visas 

en romantiserad bild av alkohol, en som liknar den som ofta förekommer i reklamer där syftet är 

att öka försäljningen av alkohol. Miljön är inbjudande och skildrar en skotsk pub från ett mysigt 

och trevligt perspektiv. Under den delen av filmen beskriver berättarrösten att:  

For six generations the house of Taman has created an exceptional smooth experience. It comes from 

carefully selected ingredients and the purest spring water. Taman, smoothness in a bottle. 

 Till sitt yttre, en klassisk whiskyreklam. Bilden av klart vatten i fors synkroniseras med whiskyn 

som hälls upp i ett glas. Karaktärerna delar menande blickar mellan varandra på den trevliga 

puben. Däremot bryts den romantiserade whiskyhyllningen av att en karaktär i den 25 sekunden 

plötsligt sveper glaset med whisky. Det gör även nästa herre, båda grimaserar tydligt. Det är nu 

alkoholens baksida börjar skildras, den som visar att whisky inte bara dricks på grund av ren 

njutning utan även för effekten alkoholstyrkan ger. Hur len den är då är inte lika relevant. 

Berättaren fortsätter sitt narrativ:  

There is more than smoothness. In Sweden for example, one in five children suffer because their mom or 

dad drinks too much. Eight out of ten acts of violence in public places are alcohol related. And more than 

320 000 swedes are addicted to alcohol. Now, how smooth is that? 

Samtidigt flyttas fokus vidare till fler personer på puben som istället för att dela en rogivande 

stund tillsammans är uppenbart berusade. En kvinna har svårt att hålla balansen. En man agerar 

aggressivt mot en servitör. Samtidigt visas ett barn som sitter själv och följer dramat. Därefter 

börjar två andra män att bråka med varandra och slutligen vinglar en kvinna som knappt verkar 

medveten om sin omgivning hem ifrån baren. Utanför står en polisbil och den skotska mysiga 

puben har bytts ut mot en ingång som istället är ett svenskt uteställe. Miljöskiftet sker genom att 

gå från skotsk whiskyreklam till svenskt uteliv. En romantiserad bild till en som ska spegla det 
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verkliga. De fakta som berättaren förmedlar under tiden synkroniseras med dramat som utspelar 

sig i den stökiga miljön, ett sätt att visa hur verkligheten tyngs av alkoholens sämre sida.   

  Retoriskt sett ställs publiken inför ett val: antingen identifiera sig med IQs syn eller avvisa 

deras budskap. För att mer distinkt kunna kategorisera de retoriska strategierna kan en 

uppdelning av IQs huvudsakliga attityder anföras. Det är främst två attityder som genomsyrar 

reklamfilmen: det är en syn som (1) ifrågasätter den förskönande bilden av alkohol och (2) inser 

verkligheten och problematiken genom de fakta som tillkännages.   

  Ifrågasättandet av den förskönade bilden av alkohol skildras särskilt genom kontrasten i 

reklamens miljöskifte. Från den lugna skotska puben till den överberusade svenska utekvällen. 

Det är enkelt uttryckt en parodi av whiskyreklam. En parodi som har två funktioner: den har dels 

en synekdokisk funktion att som mindre del ge uttryck för en större – whiskyreklam representerar 

alkoholreklam. Den andra funktionen är påvisande – som paradigm visar parodin hur 

whiskyreklam är romantiserad reklam. Tillsammans leder funktionerna till att alkoholreklam är 

romantiserad reklam. Strategin blir mer konkret genom att knyta an till det som nämndes om 

Kotler i den tidigare forskningen, som menar att motståndare till icke-kommersiella budskap dels 

är de individer eller organisationer som förebygger ändamålet. Genom att ifrågasätta den 

förskönade bilden av alkohol påvisar IQ samtidigt brister hos alkoholreklam. Strategin kan därför 

kategoriseras som motståndsbemötande.   

  Den andra attityden bygger på att IQ uppfattar de problem alkoholen utsätter samhället för. 

Berättarrösten ifrågasätter ”How smooth” det är när exempelvis 320 000 svenskar är beroende av 

alkohol. Strategin kan därför kategoriseras som informationsspridande. Informationsspridning 

kan vara en god strategi av den anledningen att fakta ofta kan tala för sig själv. De fakta som 

räknas upp i reklamfilmen är alla exempel på information som belyser att alkohol är ett problem i 

samhället. Att inse och förstå dessa problem kan i sin tur leda till den eftertanke IQ menar sig 

eftersträva. Spekulativt men sannolikt ska en bättre förståelse för alkohol ge en smartare syn på 

alkohol, förhoppningen ligget i att det även ska leda till ett smartare bruk.  

  Miljön är en av de viktigaste komponenterna i reklamen. I första skedet hjälper den att föra 

tankarna till det ofta använda sättet att presentera whisky, den romantiserade bilden genom att 

spegla den gemytliga skotska puben. Dessutom, genom att bryta illusionen och iscensätta vad 
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som ofta kan spegla den rådande miljön i det verkliga livet, ute i samhället, aktualiseras de 

problem som berättaren medlar och gör problemen mer direkta och lättare att ta till sig. Den 

informationsspridande strategin utförs med hjälp av berättaren, men den förstärks av 

miljöskildringen. Genom att inte bara säga att män slåss mer på allmänna platser visas en bild av 

akten i en verklig miljö som är anpassad för att publiken ska känna igen den, nämligen den 

svenska krogen.   

  Även karaktärerna är anpassade för att förstärka och aktualisera vad berättarrösten säger. 

Karaktärerna är till en början personer som sätter sig ner på puben för att likt så många andra 

njuta av stunden och tillvaron. Däremot gör de också som så många andra, sveper starkspriten, 

grimaserar och blir överberusade på en offentlig plats. Förhoppningen i denna skildring kan då 

tänkas vara att publiken ska känna igen den bild av den svenska krogen som målas upp i filmen 

och på så vis inse eller begrunda att det är så verkligheten faktiskt kan se ut.   

  En nödvändighet för att informationsspridningen ska kunna accepteras är att publiken kan 

identifiera sig med den verklighet som IQ skildrar. För att knyta an till Bitzer kan det även ses 

som ett retoriskt villkor. För om publiken inte anser att den svenska krogen kan se ut som den gör 

i filmen är det sannolikt att de inte heller ser överberusning på allmänna platser som ett problem. 

Däremot är filmens upplägg tvådelat; om publiken inte accepterar händelseförloppet som 

autentiskt kan det hända att berättarröstens information som bygger på statistik gör miljön 

verkligare. Skulle fallet vara att mottagaren varken tycker händelseförloppet är autentiskt eller att 

berättarröstens fakta är problematisk, råder allt för stor delning mellan parterna för att filmen ska 

kunna övertyga.   

Diskussion  

Strategierna som har utlästs under loppet av de fyra delanalyserna har kategoriserats följande: 

kontrastskildring, konsekvensskildring, medlande strategi, motståndsbemötande och 

informationsspridning. Alla har samma mål – att på olika sätt skapa eftertanke hos publiken.  

 Kontrastskildringen har varit den som förekommit i störst uträckning. Den har inte 

diskuterats i alla delanalyser, men ändå varit delaktig. Den handlar om att varje film bryter den 

inledande stämningen och byter riktning. Det verkar vara viktigt för IQ att visa att alkoholen har 

flera sidor och inte enbart är ute efter att smäda med den bilden som belyser de negativa 
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konsekvenserna. Det kan ha en eller flera anledningar. För det första handlar det om 

publikanpassning. Istället för att klandra allt alkoholbruk är det en god idé att visa att filmerna 

och IQ organisationen förstår alkoholens nytta. Speciellt när flera människor hanterar sin alkohol 

under kontrollerade former. Den andra funktionen är att strategin kan fungera som en 

överbryggande metod för att nå fram till riskbrukarna som mycket väl lär känna till de goda 

aspekterna av alkohol. Att därför bryta den goda delen och väga den mot det tyngre och negativa 

perspektivet gör att IQ visar att det goda inte är gott nog om det inte kan kontrolleras. Å andra 

sidan finns det riskabla faktorer som kan göra att denna strategi slår fel. De som ser på alkoholen 

ur det glorifierade perspektivet som visas i de första delarna av filmerna kan lägga störst vikt på 

dem och på så vis försumma den viktiga uppföljningen. En annan risk med att säga att den ena 

mängden är acceptabel medan den andra är fel. Är att riskkonsumenter som inbillar sig förtära 

alkohol inom de ramar som accepteras lätt kan närma sig den acceptabla gränsen och passera den 

på grund av den alkohol som druckits från första början. Det är här diskussionen lätt hamnar 

utanför det retoriska då alkoholens inflytande på kroppen som drog börjar blir en ofrånkomlig 

faktor. Däremot är den slutliga bedömningen att kontrastskildringen till stor del kan användas för 

att åstadkomma den eftertanke som förhoppningsvis påverkar mottagaren. Det baseras främst på 

att strategin är publikanpassad, ett välvilligt råd till riskkonsumenten och ett sätt för IQ att visa att 

de förstår vad anledningen är till konsumtionen men samtidigt bevisa de negativa konsekvenserna 

som bör begrundas.      

  Konsekvensskildringen liknar kontrasten då den är grunden till vad som händer när 

måttfullhet byts ut mot överkonsumtion. Den visar vilka konsekvenser som inträffar på grund av 

en riskkonsumtion. Tanken bakom strategin ligger i att visa vikten av de negativa och allvarliga 

sekvenser som överkonsumtion skapar i samhället, sekvenser som publiken kan identifiera sig 

med. Det betyder inte att mottagaren behöver ha varit med om exempelvis ett slagsmål så som det 

skildras i Smoothness, det räcker med att publiken kan acceptera det som en autentisk tolkning av 

verkligheten och förstå att det orsakar ett problem i samhället. Därtill kan även den del av 

publiken som upplevt liknande sekvenser, genom att bli påmind, uppmärksammad eller berörd av 

de negativa konsekvenserna som skildras tvingas begrunda dem och på så vis drivas till den 

eftertanke som filmerna är menade att skapa.   
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   Den medlande strategin är en variant som visar att IQs publik inte bara omfattar 

riskkonsumenter utan även omgivningen som berörs på grund av dem. Genom att 

uppmärksamma hur vanligt det är att människor med kontrollerade alkoholvanor tar illa vid på 

grund av det missbruk som finns i deras närhet, finns möjligheten att de hjälper till att ta tag i 

problemet. Berörs dessa personer som befinner sig bland riskkonsumenterna och försörjs med fler 

argument, förslag och incitament att nå ut till sina nära relationer ökar chansen att minska 

överkonsumtionen avsevärt. Dessutom är IQ mer än sina reklamfilmer, de bedriver och inspirerar 

andra till att starta projekt som ska leda till mindre överkonsumtion. Det informerar IQ 

exempelvis om i Säg emot, vilket potentiellt kan leda till att organisationen expanderar och att 

fler projekt både kan skapas och utvecklas.   

  Den motståndsbemötande strategin visar hur IQ bemöter överkonsumtionen med ett 

mångsidigt tillvägagångssätt. Det finns både organisationer, attityder och normer som gör det 

lättare för överkonsumtionen att vara en del av samhället. Om dessa motståndare kan bemötas 

effektivt ökas även chanserna att begränsa överkonsumtionen. I Smoothness problematiseras 

exempelvis alkoholreklam. En motståndare som kan vara viktig att angripa eftersom att det inte 

alltid måste handla om riskkonsumenterna, utan även faktorerna de utsätts för. Likt i 

kontrastskapandet handlar även motståndsbemötande om att aktualisera alkoholens allvarliga 

sida. Det andra exemplet på motståndsbemötande är hur det inte alltid handlar om individer och 

organisationer utan även om attityder och normer. I filmerna visas hur exempelvis alkohol har en 

tendens att romantiseras som i Smoothness eller hur den blir en naturlig del av festen i Rus. Kan 

attityder och samhällets normer ifrågasättas effektivt är sannolikheten att eftertanke följer som en 

naturlig konsekvens.     

  Slutligen har informationsspridningen visat sig spela en viktig roll för att kunna förmedla 

budskapen. Framförallt i Smoothness blir den fakta som läggs fram grundläggande för att 

budskapet ska vara relevant och trovärdigt. Istället för att säga att överkonsumtion är fel berättar 

IQ vad den orsakar. Orsaker som bevisas med siffror och studier som blir svåra att argumentera 

emot. Fakta visar även på helheten, inte individen. Det kan å andra sidan stöta bort mottagare på 

grund av att de inte känner sig delaktiga. Däremot kan det också engagera fler eftersom att det 

bevisligen är ett problem som behöver behandlas.  
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Avslutning 

Syftet med uppsatsen har varit att utifrån ett retoriskt perspektiv undersöka förebyggandet av 

alkoholmissbruk i Sverige som sker genom reklamkampanjer. Det kommunikativa förebyggandet 

av alkoholmissbruk i Sverige har i uppsatsen representerats av IQ-initiativet eftersom att de med 

framgång bedrivit detta arbete sedan organisationen grundades 2005. Deras framgång har som det 

uttryckts i uppsatsen varit svår att mäta i siffror, men deras reklamfilmer har belönats med flera 

reklampriser under åren samtidigt som den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige har 

sjunkit sedan de startade sitt arbete. Frågeställningen för att uppfylla syftet var: Vilka retoriska 

strategier kan utläsas från IQ-initiativets eftertankefilmer. För att begränsa uppsatsens omfång 

användes fyra av IQs reklamfilmer, vilket är en majoritet av de filmer som IQ lanserat och 

samtidigt överskrider en minut. Frågan besvarades genom att utgå teoretiskt ifrån Kenneth 

Burkes syn på retoriken, baserad på hur han beskriver den i A Rhetoric of Motives. Llyod Bitzers 

teori från ”The Rhetorical Situation” användes som hjälp för att precisera den retoriska 

situationen IQ står inför. Metoden för att åstadkomma resultaten baserades på Sonja K. Foss 

narrativa analys som samtidigt kompletterades genom Burke och Bitzer. Metoden och teorin 

gjorde det möjligt att utläsa fem retoriska strategier som kategoriserades följande: 

kontrastskildring, konsekvensskildring, medlande strategi, motståndsbemötande och 

informationsspridning.   

  IQs syfte med reklamfilmerna var klarlagt redan från början – att väcka eftertanke hos sin 

publik som ska bidra till ett smartare förhållande till alkohol och leda till en sänkt 

överkonsumtion. Analysens diskussion berörde frågan hur eftertankar väcks med hjälp av 

strategierna och i vilken utsträckning de olika metoderna användes: Kontrastskildringen visade 

sig vara den mest framkommande bland strategierna och formades ofta med hjälp av miljöskiftet 

i filmerna. Miljön var viktig på det sättet att den visar publiken situationer som de kan identifiera 

sig med, genom sina egna erfarenheter, vilket skapar den autenticitet som bidrar till budskapets 

övertygande potential. Konsekvensskildringen var en förlängd del av kontrastskildringen, med 

den huvudsakliga tanken att visa den negativa sidan av alkohol. Informationsspridningen är den 

strategi som ger filmerna mest trovärdighet och relevans och fungerar som en bevisföring på att 

det finns ett problem som behöver behandlas. Den motståndsbemötande strategin är ett exempel 
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på att IQ inte bara riktar sig mot publiken som överkonsumerar personligen utan även avslöjar 

och aktualiserar problem publiken utsätts för. Den medlande strategin är av liknande art då inte 

heller den vänder sig direkt till riskkonsumenten utan inspirerar andra att ta tag i problemet som 

sker i deras närhet.   

  Avslutningsvis, som ett personligt tillägg, bedriver IQ en organisation orienterad i välvilja. 

Strategierna är alla ämnade åt samma syfte men bedrivs i olika riktningar och täcker på det viset 

olika områden. Eftersom att statistik ännu inte lyckats bevisa att IQ med säkerhet kan 

representera ett sänkt riskbruk av alkohol i Sverige är förhoppningen att IQ-initiativet både 

uppmärksammas och belönas även i framtiden. För bruket av alkohol kommer förmodligen att 

bestå. 
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