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IQ grundades 2005 som ett fristående dotterbolag till Systembolaget med syftet att bidra 
till en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar. 
Enligt IQ har alkoholkonsumtionen i Sverige stigit - både sedan fåtalet år tillbaka och 
sedan 20 år tillbaka. IQ:s uppgift är att genom hälsokommunikation bidra till en 
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använder IQ sig huvudsakligen av tre olika verktyg för att nå mottagaren. Dessa verktyg är 
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I hälsokommunikativt syfte talar bland annat IQ på vad vi har valt att kalla ett ”mjukt” sätt. 
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IQ was founded in 2005 as an independent subsidiary of Systembolaget with the mission 
to contribute to a smarter view on alcohol which will lead to a decrease in the harmful 
effects of alcohol. According to IQ, alcohol consumption in Sweden has increased - in the 
last few years and since 20 years ago. IQ’s mission, through health communication, is to 
contribute to a ”smarter” attitude towards alcohol. 

This study, through a qualitative content analysis, together with rhetorics and semiotics as 
a theoretical approach, examined how IQ is building its arguments with semiotics and 
rhetorics. It has also clarified whether IQ is following classic health communicative 
principles or not.  

With the aim to reach IQ’s two big target groups, young adults and parents of teenagers, 
IQ mainly uses three different tools to reach their receiver. These tools are contrasts, 
recognition and a friend function. With these tools, IQ creates situations through the use 
of contrasts such as child and whiskey or coffee break with group pressure, as well as 
recognition through the people the receiver sees and the environments they are in. This 
together with the friend function IQ has when talking to the receiver as ”we”, offering help 
and information. 

For a health communicative purpose, IQ talks in what we have chosen to call a ”soft” way. 
Health communication principles are demanding, which IQ uses in a soft way. For 
example in the message: ”Take care of yourself”.
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1. Inledning 

”För så gör man i Frankrike.” Svensken dricker allt oftare alkohol på vardagar. Vi har blivit 
experter på att hitta ursäkter som rättfärdigar vårt drickande och mellan åren 1992 och 2013 har 
alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med 16 procent. För att motverka detta och för att få 
människor att ändra sitt beteende grundades IQ år 2005 med visionen att skapa ”Ett samhälle där 
alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.” (IQ-Initiativet AB, 2015a). 
Denna mening är intressant ur ett hälsokommunikativt synsätt då den inte förbjuder ett beteende 
utan snarare vill ändra ett synsätt. 

Vi kommer via en semiotisk och retorisk analys att undersöka två reklamfilmer och två annonser 
från IQ, för att se hur de bygger argument för att ändra ett beteende. Vi kommer även att 
undersöka om IQ med sina argument följer de principer som finns inom hälsokommunikation. Det 
är viktigt att förmedla ett tydligt budskap som är anpassat till den tilltänkta målgruppen vid 
kommunikation av hälsofrågor (Jarlbro, 2010).  

Denna undersökning fokuserar inte på mottagaren och hens avkodning, utan på hur en av Sveriges 
ledande opinionsbildare inom alkohol väljer att förmedla sitt budskap. 

1.1 Uppsatsens disposition 

I inledningen kommer vi att ge en introduktion till ämnesområdet för att i bakgrunden sedan 
redogöra för IQ och alkoholen. I kapitlet om syfte presenterar vi våra frågeställningar tillsammans 
med syfte till denna undersökning och varför undersökningen är relevant. Den tidigare forskningen 
ligger till grund för vad vi vet innan vi analyserar materialet och hur vi ska gå tillväga för att uppnå 
resultat. Metod och materialkapitlet samt kapitlet om teorianvändningen berättar vilka verktyg vi 
använder, vilket analysmaterial vi har och vilka ramverk vi går efter. 

Slutligen sammanställer vi resultatet av vår analys och klargör genom att dra paralleller till metod, 
teori och tidigare forskning hur resultatet kan tolkas. Detta resultatkapitel följs av en diskussion 
med våra konklusioner. För att avsluta uppsatsen finns en sammanfattning av undersökningen. 
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2. Bakgrund 
Nedan följer bakgrund till IQ som organisation, alkoholförsäljning i Sverige och en 
forskningsrapport om IQ. 

Motboken infördes 1917 i Sverige för att reglera konsumtionen av alkohol. Dock ansågs denna vara 
mycket orättvis då kön, klass och bakgrund bestämde hur mycket alkohol som varje individ fick 
köpa. 1955 grundades Systembolaget som vi känner det idag. Och sedan dess förvaltar de all laglig 
butiksförsäljning av alkohol i Sverige. Systembolaget har därav sedan många år tillbaka tagit på sig 
ansvaret att via TV-reklam kommentera och upplysa om langning, omåttligt drickande och 
kulturen kring alkohol (Systembolaget AB, 2015a). 

  
“I vårt samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det gör vi på 
olika sätt för att nå så många som möjligt - vi gör det i eget namn, i samarbete 
med andra och genom vårt dotterbolag IQ som arbetar för en smartare syn på 
alkohol.” 
(Systembolaget AB, 2015b) 

  
IQ bildades 2005 som ett fristående dotterbolag till Systembolaget. De arbetar för att sprida 
kunskap om alkohol och att förverkliga visionen om: ”Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med 
omsorg om hälsan så att ingen tar skada.” (IQ-Initiativet AB, 2015a). För att förverkliga detta 
arbetar IQ med att peka på hälsorisker och faran med att börja dricka i ung ålder (IQ-Initiativet 
AB, 2015a). 

IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Information, kunskap och IQ:s nätverk. Genom 
reklamfilmer och annonser vill IQ informera och öka medvetenheten om riskerna med 
alkoholkonsumtion. De riktar sig främst till unga vuxna och har föräldrar med tonåringar som 
sekundär målgrupp. Syftet med informationsarbetet är att uppmuntra till eftertanke och reflektion 
(IQ-Initiativet AB, 2015a). Genom att sprida kunskap om attityder och om olika aspekter inom 
alkoholfrågan vill IQ ge människor och organisationer en breddad och fördjupad kunskap om 
alkoholens risker och vilken roll den har i vårt samhälle (IQ-Initiativet AB, 2015a). Detta görs med 
egna studier i samarbete med framstående forskare och läkare inom folkhälsa (IQ-Initiativet AB, 
2015c). IQ har i rapporten Fyller reklamen glasen? undersökt alkoholreklamens påverkan på 
svenska folkets dryckesvanor.  

IQ:s nätverk innefattar IQ-projekt och medlemmarna i dessa nätverk. Ett IQ-projekt är ett IQ-
certifierat evenemang som väljer att fokusera på måttligt drickande och som även erbjuder andra 
alternativ än alkohol. Studenter är en del av målgruppen ”unga vuxna” som IQ valt att fokusera på 
och ett flertal universitet i Sverige engagerar sig nu inom olika IQ-projekt. Verksamheten omfattar 
även konferenser och identifiering av IQ-projekt. (IQ-Initiativet AB, 2015a). Syftet med IQ:s arbete 
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med olika projekt är att: ”[…] få igång en folkrörelse för en smartare syn på alkohol […]” (IQ-
Initiativet AB, 2015a). 

  
Gunilla Jarlbro har på uppdrag från IQ skrivit en rapport om IQ som heter En utvärdering av IQ:s 
verksamhet. I den beskrivs tydligt att IQ:s genre är hälsokommunikation och att den är 
välfungerande. Hon menar exempelvis att IQ har gjort väl avvägda val av strategier och målgrupp 
(Jarlbro, 2015). Med hälsokommunikation menas de studier och val av kommunikationsstrategier 
som används för att påverka mottagarens beslut, som ska leda till en främjad hälsa (CDC, 2011).  
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3. Syfte 
Kapitlet behandlar problemformulering, undersökningens syfte samt uppsatsens 
frågeställningar. 

3.1 Problemformulering 
Genom att läsa den senast uppdaterade statistiken på alkoholkonsumtion, som visar på en liten 
minskning men fortfarande större mängd än både 20 och tre år tidigare, ser vi en anledning till att 
undersöka en av de två stora organisationer som ifrågasätter och kritiserar alkoholkonsumtionen i 
Sverige via bland annat TV-reklam. Dessa två organisationer är Systembolaget och deras 
dotterbolag IQ, som kommenterar privatpersonens attityd till alkohol (IQ-Initiativet AB, 2015a). 

Då IQ tagit på sig ansvaret från Systembolaget att sedan 2005 nå den alkoholkonsumerande 
svensken i syfte att ”Bidra till en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens 
skadeverkningar minskar.” (IQ-Initiativet AB, 2015a, ”Vår vision”), ser vi värdet i att analysera IQ 
och dess största kommunikationskälla - reklamen.  

För att förstå IQ:s reklam och hur de kodar sitt meddelande, väljer vi att analysera några av deras 
reklamfilmer och -annonser genom tolkning av tecken och retoriska strukturer. På grund av den 
generellt ökade alkoholkonsumtionen ser vi vikten av att IQ har en kommunikation via reklamen 
som ger rätt intryck och inte skapar frågetecken. Exempelvis är det viktigt att reklamen inte 
misstolkas, att IQ utnyttjar sin potentiella slagkraft och att reklamen helt enkelt inte får läsaren att 
förlora förtroende för organisationen. 

”Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.” (IQ-
Initiativet AB, 2015a, ”Vår vision”), säger IQ på sin hemsida. De nämner alltså att alkoholen ska 
avnjutas, vilket kan tyckas dubbeltydigt när det kommer från en organisation som samtidigt vill att 
man ska avstå så mycket som möjligt. Man ska dessutom avnjuta alkohol med omsorg om hälsan 
så att ingen tar skada. Detta trots att toleransen mot alkohol skiljer sig avsevärt från person till 
person och att många tar skada av väldigt liten mängd. Det är även problematiskt att dra en gräns 
för när alkohol gör skada och inte.  

Inom hälsokommunikation är det viktigt att mottagaren uppfattar budskapet på rätt sätt (Jarlbro, 
2010) eftersom hälsokommunikation ofta rör viktiga ämnen där många av dessa berör liv och död. 
Till exempel gav Folkhälsoinstitutet ut en affischkampanj 1994, där kampanjen - som kritiserade 
haschanvändning - tolkades fel av 15 procent av de tillfrågade. De förstod inte ironin i affischen och 
tolkade istället budskapet som att det var acceptabelt att röka hasch (Jarlbro, 2010). Denna 
kampanj är ett exempel på när ett budskap får motsatt effekt och inte fyller 
hälsokommunikationens funktion.  
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Som nämnt i inledningen är det analys av reklamen som är i fokus, och inte mottagaren och hens 
avkodning. Vi vill fokusera på IQ:s kodning av meddelandet och förklara varför det kan komma att 
tolkas på ett eller annat sätt och hur det ingår i hälsokommunikation som genre.  

3.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för IQ:s reklamfilmer och -annonser och se hur de följer 
de principer som finns för hälsokommunikation. Genom semiotisk och retorisk analys vill vi skapa 
ökad förståelse för IQ:s reklam inom genren hälsokommunikation. 

Våra frågeställningar kommer som redan nämnt att fokusera på kodning i IQ:s reklamfilmer och  
-annonser genom semiotisk och retorisk analys. Vi kommer att fokusera på den tes IQ driver - 
alltså att folket ska reflektera över sitt drickande och alkoholkulturen. Vår ena fråga fokuserar på 
hur IQ framför sina argument och vår andra fråga hur IQ förmedlar hälsokommunikation. 

• Vilka retoriska och semiotiska tecken använder IQ sig av för att skapa argument som lämnar 
budskap till läsaren? 

• Hur är IQ:s kommunikation i reklamfilmerna och -annonserna uppbyggd i förhållande till 
hälsokommunikation och dess principer? 

Denna undersökning kommer genom analysen att redogöra för IQ:s användning av semiotiska och 
retoriska strategier. 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4. Tidigare forskning 
Detta kapitel omfattar den tidigare forskning inom uppsatsens fält, denna uppsats bygger på - 
både i syfte att ge oss grundläggande information men också nyare forskning om ämnet att 
bygga vidare på. 

4.1 Etik i reklam och informationskampanjer 
IQ:s arbete är inte uttalat en informationskampanj. Deras verksamhet är emellertid mycket lik en 
informationskampanj, om än ständigt pågående. Traditionella kampanjer med en tydlig början och 
ett tydligt slut ersätts allt oftare av permanenta kampanjer. Utmärkande för dessa permanenta 
kampanjer är bland annat att en kampanjorganisation alltid är pågående, att ett aktivt och 
utåtriktat arbete för att påverka opinionen och nå mål pågår (Strömbäck, 2014).  

Mral och Larsson skriver (2004) om etik i reklam och informationskampanjer. De berättar att 
Pollay (refererad i Mral & Larsson, 2004) genom en jämförelse av reklam och 
informationskampanjer ser att informationskampanjer mer och mer efterliknar reklamens metod 
och teknologi och kan därför bedömas likvärdigt i hur man bedömer dem etiskt (Mral & Larsson, 
2004). Pollay (refererad i Mral & Larsson, 2004) menar att informationskampanjer snarare har 
större ansvar än “vanlig” reklam, eftersom de istället för att bara informera om en produkt, också 
försöker att påverka mottagaren mer permanent och ändra hens värderingar och beteende. För att 
inte kallas propaganda använder sig kampanjplanerare för begrepp som informationskampanj 
(Mral & Larsson, 2004).  

Pollay menar även att det finns frågor man som PR-aktör bör ställa till kommunikation som har 
syfte att påverka och övertyga: “Vad är det som kommuniceras?”, “Hur ser kommunikationen ut?” 
och “Vilken effekt har kommunikationen?”. (Pollay refererad i Mral & Larsson, 2004, s. 167-168) 

Informationskampanjer rör ofta betydelsefulla och viktiga ämnen och förväntas därför presentera 
ämnet på ett seriöst sätt. Liksom kommersiell reklam kan samhällsinformation kritiseras för att 
vara skadlig och människor kan uppleva den som omoralisk eller utmanande, trots organisationens 
goda avsikter. Ofta får budskapet också effekter som sändaren inte avsett (Mral & Larsson, 2004).  

Mral och Larsson (2004) skriver också hur viktigt det är med trovärdighet. Tillit och förtroende 
blir en produkt av trovärdigheten, vilket förenklar kommunikationen. Trovärdigheten speglas av 
både avsändare, budskap och val av medium (Mral & Larsson, 2004), liksom enligt Marshall 
McLuhans teori “the medium is the message” (refererad i McLuhan & Lapham, 1994, s 14).  

Saklighet och djärvhet, menar Hanson (refererad i Mral & Larsson, 2004), bygger förtroende. 
Specifikt vid etiska frågor är förtroende och seriositet särskilt viktigt, då människor generellt sett är 
känsliga för och ofta kritiska mot djupare innebörder och har lättare att ta emot ytligare budskap.  
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“God marknadsföring kännetecknas av att den vidgar människors synfält och 
känslovärld, vidgar rörelser i tiden, exponerar mångfald. Den stimulerar 
människors törst efter nya kunskaper och ny erfarenhet. Vad som skiljer god 
marknadsföring från dålig är snarare den människosyn den förmedlar än dess 
form.”  
(Mral & Larsson, 2004, s. 169) 

Denna information från Mral och Larsson (2004), kommer att kunna relateras till i 
analysmomentet genom både semiotik och retorik. Vi kan i analysskedet använda oss av hur 
reklamfilmerna och -annonserna påverkar etiskt genom semiotik och retorik och se till 
trovärdighetsargument i koppling till ethos. 

4.2 IQ:s rapport 
IQ:s rapport Fyller reklamen glasen? släpptes 2015 och den behandlar hur alkoholreklam påverkar 
konsumtionen av alkohol. För att få förståelse för IQ:s reklamkampanjer är det viktigt att veta hur 
alkoholopinionen i Sverige ser ut och hur svenskarna ser på reklam gällande alkohol.  

Mellan åren 1992 och 2013 har alkoholkonsumtionen ökat med 16 procent. IQ menar även att 
synen på alkohol har normaliserats i Sverige då vi dricker allt oftare. Författarna av IQ:s rapport 
menar att konsumtionen av alkohol har ökat på grund av att lagarna i Sverige gynnar 
marknadsföringen av alkohol, samtidigt som antalet mediekanaler har blivit fler. Dessa faktorer 
bidrar till att det aldrig varit mer alkoholreklam än vad vi har idag.  

Enligt rapporten anser svenska folket att det har blivit för mycket alkoholreklam i medierna. Tre av 
fyra tillfrågade anser även att reklamen uppmanar till konsumtion och förskönar bilden av alkohol. 
De ifrågasätter även om lagarna som förbjuder alkoholreklam riktade mot människor under 25 år 
följs. 2014 gjordes en undersökning av IQ och TNS Sifo (Taylor Nelson Sofres och Svenska 
institutet för opinionsundersökningar) som visade att svenska folket är positivt inställda till att 
alkoholreklam är hårdare reglerad än annan reklam. Avslutningsvis fastslår rapporten: “Som 
framkommit i genomgången visar dock studier på ett samband mellan strikt reglering av 
alkoholreklam och mindre förekomst av riskkonsumtion av alkohol i befolkningen.” (IQ-Initiativet 
AB, 2015c, s. 2). 

4.3 Utvärdering av IQ:s verksamhet 
Våren 2014 fick Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap i uppdrag av IQ 
att göra en samlad analys av IQ:s tioåriga verksamhet. I rapporten utvärderar Jarlbro IQ:s 
verksamhet ur ett hälsokommunikativt perspektiv. Analysen sker via en etablerad modell inom 
hälsokommunikation som ursprungligen tagits fram av Public Health Service i USA. Modellen 
består av sex steg och är användbar vid en större massmedial kampanj, såväl som en mer långsiktig 
insats som bygger på interpersonell kommunikation. Under steg ett, som är grunden för hela 
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processen, samlas material in om den potentiella målgruppen, liksom ämnet. Under detta steg 
fastställs även kommunikationsstrategin och vilket mål man har med kampanjen. I steg två väljs 
kanaler och budskap relaterade till målgruppen. Steg tre är den fas i processen där 
informationsmaterialet utarbetas och testas på målgruppen. Steg fyra innefattar själva 
genomförandefasen. Under steg fem studeras informationsinsatsens effekter, alltså insatsen 
utvärderas i relation till de mål som formulerades under steg ett. Modellen avslutas med steg sex 
där all information om målgruppen, budskap, kanaler och informationsinsatsens effekter samlas 
för att kunna bilda underlag för analys och sammanfattande synpunkter (Jarlbro, 2015). 

Resultatet av studien visar att IQ har lyckats väl ur ett hälsokommunikativt perspektiv. Jarlbro 
(2015) menar att mål- och målgruppsdefinitioner bygger på aktuellt kunskapsläge och är 
forskningsbaserat. Målen med kommunikationen är realistiska och mätbara och följs upp av 
utvärderingar, som sedan används för att förbättra verksamheten. IQ:s val av 
kommunikationsstrategier är även de väl utförda. 

Gunilla Jarlbro delar sedan upp rapporten i dessa sex steg för att tydligt visa hur IQ:s verksamhet 
ser ut och hur det passar in på hälsokommunikation. Hon går sedan in på de 
kommunikationsstrategier IQ använder sig av för att få ut sitt budskap. Jarlbro menar att många 
svenska hälsokommunikationsprojekt har problem med att definiera sin målgrupp. Dock anser 
hon att IQ lyckats bra med detta då de fokuserar på den målgrupp som är vald utifrån aktuell 
forskning när det gäller alkoholkonsumtion och inställning till alkohol. 

Jarlbro fastslår i rapporten vikten av utvärdering vid kommunikationsinsatser. Det är viktigt att 
kunna skilja ut de effektiva insatserna från de mindre effektiva. Speciellt inom hälsosektorn där en 
lyckad kampanj potentiellt kan rädda liv (Jarlbro, 2015).  

Avslutningsvis menar Jarlbro att den lyckade hälsokommunikationen som IQ bedrivit har gjort 
dem till en viktig aktör i det svenska samhället när det gäller alkoholfrågor (Jarlbro, 2015). 

4.4 Skam och skuld 
Agrawal och Duhachek (2010) undersöker i sin artikel hur skuldkänslor och skam påverkar ett 
budskap och dess effektivitet. I studien undersöker författarna fem tidigare studier där kampanjer 
som belyser alkohol och dess konsekvenser har studerats. Skillnaden mellan skam- och 
skuldkänslor är att skam kommer från tankarna kring hur andra människor uppfattar en själv. 
Skam uppstår även när en persons inser att ett visst beteende inte överensstämmer med hens ideal 
om sig själv. Skuldkänslor uppkommer när en person förstår att hens handlingar har orsakat 
någon illa. Inom hälsokommunikation har det visat sig vara övertygande medel för att minska ett 
vårdslöst beteende, till skillnad från andra negativa känslor (Agrawal & Duhachek, 2010). 
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Agrawal och Duhachek diskuterar olika argument som skapar skuld och skam. ”Tänk på de du kan 
skada om du kör full” och ”Undvik skammen av att bli stämplad som ett rattfyllo”. De menar att det 
är viktigt att vara varsam vid användandet av skam och skuldkänslor i reklam, då det finns lite 
forskning som tyder på att dessa budskap är effektiva. De anser dock att det är viktigt att ha en 
planerad strategi och tydlig målgrupp då budskapet kan misstolkas och få motsatt effekt om det 
framförs i ”fel” kontext, de menar: ”For example, a message that induces guilt might not be the best 
message to insert in a guilt-ridden television drama” (Agrawal & Duhachek, 2010, s.273). Alltså i 
rätt kontext och med varsamhet kan budskap som innehåller skam- och skuldkänslor vara effektiva 
ur ett hälsokommunikativt perspektiv.  

4.5 Kandidatuppsats IQ: ”Bara för att” 
I denna kandidatuppsats behandlas den av IQ:s kampanjer, som riktar sig till studenter. 
Författarna av uppsatsen har analyserat tre annonser som ingår i kampanjen. Författarna har via 
en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer som metod, undersökt hur studenter uppfattar och 
tolkar annonserna. De har även intervjuat IQ för att ta reda på hur de vill att studenterna tolkar 
bilderna. Författarna använder sig av semiotik, receptionsanalys och socialpsykologi som teorier.  

Studien visade att IQ vill att studenterna ska reflektera över sina alkoholvanor och att de på sikt 
ska minska konsumtionen. Resultatet av studien visade att studenterna tar till sig budskapet men 
sedan inte tar det vidare till ändrad handling. Intervjuobjekten anser att deras alkoholkonsumtion 
inte är ett problem och de menar att de då inte behöver förändra något (Josefsson & Litzén, 2015). 
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5. Teori 
Nedan följer de teorier denna uppsats bygger på och använder sig av som verktyg och 
utgångspunkter.  

5.1 Semiotik 
Inom humaniora finns det två olika former av semiotik (Kjørup, 2009). Den ena är en nomotetisk 
vetenskap vilket betyder att den påminner om lingvistiken, alltså språkläran och 
språkvetenskapen.  Medan lingvisterna studerar verbalspråk för att hitta generella principer och 
mönster, studerar semiotikerna tecken och teckensystem (Kjørup, 2009). Den andra formen av 
semiotik är analyserande och tolkande. Medieprodukter ses inom denna del av semiotiken som 
tecken, eller som yttranden som innehåller tecken. Inom semiotiken finns två olika teckenbegrepp 
där Charles Sanders Peirce och Ferdinand de Saussure var de stora teoretikerna. Medan Peirce såg 
sin semiotik som förbunden med sin ontologi och sin kunskapsteori, studerade Saussure ”teckens 
liv inom den sociala samvaron”, även kallat semiologi (Kjørup, 2009, s 222). 

Inom den semiotiska analysen har Peirce skiljt mellan tre slags tecken på grundval av deras 
relation till verkligheten: symbol, index och ikon (Østbye & Larsson, 2004). Symbol är ett tecken 
vars betydelse är vedertagen, till exempel ett ord i verbalspråket (Kjørup, 2004). Ikon eller ikoniskt 
tecken är enligt Peirce en bild vars betydelse ligger i att det liknar vad det betecknar, till exempel en 
porträttmålning(Kjørup, 2004). Index är inom semiotiken ett spår efter något. Det får sin 
betydelse genom sin fysiska förbindelse till vad det betecknar, till exempel ett spår i snön (Østbye & 
Larsson, 2004). Peirce modell för teckenbegrepp har visat sig vara framgångsrik vid analys av 
visuella texter, vilket är användbart för oss då vi ska analysera reklamannonser och -filmer.  

5.1.1 Denotation och konnotation 

Kjørup (2004) definierar denotation som ”förhållandet mellan uttryck och innehåll i ett tecken”. På 
så sätt denoterar uttryckssidan innehållet. Alltså denotation är uppenbara och utan innebörd. 
Konnotation definieras som ”förhållandet mellan det underliggande tecknet och det överordnade 
innehållet” (Kjørup, 2004, s 21), alltså det underliggande tecknet konnoterar innehållet. Begreppet 
om teckens konnotativa betydelser visar att semiologin är öppen för att teckens betydelser kan 
variera beroende på den tidsperiod och det sammanhang de förkommer i. De tecken som en gång 
hade positiva konnotationer kan under en annan period ha negativa, till exempel solkorset. Detta 
är en del av semiologins pragmatiska (situationsbestämda) dimension som Saussure var skapare 
av. Han menade att kommunikationen är bestämd av dess plats och syfte när det gäller avsändare 
och mottagare. Tecken används och uppfattas alltid i konkreta historiska, sociala och kulturella 
situationer. Även om de flesta denotativa betydelser är bestämda, varierar de konnotativa 
betydelserna (Gripsrud, 2011).  
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5.2 Retorik 

”Retoriken analyserar förhållandet mellan avsändarna och texten.”  
(Gripsrud, 2011, s 199) 

Retoriken används idag i varje försök till övertygande. I reklam, runt middagsbordet, i politiska 
diskussioner och på hemsidor som vill få oss att klicka vidare (Karlberg & Mral, 1998). Retoriken är 
en stor del av kommunikationen eftersom det mesta som sägs är menat att påverka på ett eller 
annat sätt. Dessutom kan retoriska färdigheter tränas upp och ses som ett hantverk eller konst, 
vilket är särskilt viktigt när man arbetar som någon form av talare eller berättare. Sist men inte 
minst är retoriken ett vetenskapligt verktyg som teori eller metod för att tolka meddelandens 
budskap (Karlberg & Mral, 1998).  

Grunden till reklam ligger hos de traditionella torgmarknaderna, där säljare ropade ut priser och 
andra lockande erbjudanden för att uppmärksamma och kalla till sig kunder. Reklam uppstår alltid 
där det finns konkurrens och liknas ofta vid propaganda. Reklamens retoriska grund ligger i den 
ceremoniella och deliberativa genren, där både för- och nackdelar ”borde” vägas in. Ceremoniell 
retorik är tal som prisar och demonstrerar en sak. Detta är den största delen av reklamens retorik. 
Det deliberativa talet innebär att man ska tänka framåt i tiden och ta ett beslut utifrån ett tings för- 
och nackdelar. Reklamens innehåll av deliberativ retorik innebär alltså att både för- och nackdelar 
bör redogöras när reklamen ”diskuterar” med framtida konsumenter. Trots det saknar ofta reklam 
nackdelar. Det beror på att reklamproducenten inte vill förknippas med nackdelar över huvud 
taget. Detta är anledningen till att reklam ofta liknas vid den ensidiga propagandan, vilket många 
propagandaforskare styrker (Mral & Larsson, 2004).   

Karlberg & Mral (1998) menar att man i den retoriska analysen ser mycket till kontexten. Detta 
betyder att man inte bara fokuserar på det språkliga utan att man ser texten som situationsbunden. 
Precis som hermeneutiken menar att förståelse för del och helhet är beroende av varandra, menar 
talekonsten att ett tal bara är lyckat om helheten är lyckad och helheten är beroende av att delarna 
är lyckade och stödjer helhetsintrycket (Karlberg & Mral 1998).  

I reklam används argument som påverkar oss att köpa, donera, gilla och i IQ:s fall, får oss att 
reflektera. De tre grundläggande byggstenarna ethos, logos och pathos, som finns sedan antiken 
spelar på olika delar av övertygandet. 

5.2.1 Ethos 

Ethos är den del av övertygandet som visar på trovärdighet och förtroende. Med ethos-argument 
försöker man att bygga ett sådant förtroende att det som sägs inte blir ifrågasatt, utan fokus ska 
läggas på informationen i sig. När ethos studeras tar man reda på hur en organisation eller talare 
framställer sin identitet. Ett vanligt sätt att bygga förtroende är att visa på auktoritet, där man 
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studerar talarens sätt att referera till sin auktoritet. Ett annat sätt är att ofta skapa “vi-känsla” 
genom att dela värderingar, klädstil och intressen (Karlberg & Mral, 1998). Man säger ofta att man 
studerar om talaren visar några karaktärsdrag (Karlberg & Mral, 1998), vilket skulle kunna liknas 
vid en organisations stil i reklamfilmer och -annonser.  

Reklamfilmers och -annonsers ethos byggs likt en persons men med andra verktyg. Logotyp, 
uniformer och butiksinredning bidrar till människors uppfattning och attityd till organisationen. 
Många företag väljer att uttrycka värderingar som ett gemensamt intresse och för att öka känslan 
av ansvarstagande (Karlberg & Mral, 1998). 

5.2.2 Logos 

Logos riktar sig till mottagarens förnuft och informerar mottagaren med fakta. I sökandet av logos-
argument ser man huruvida talet innehåller saklig information och om det är relevant fakta. Det 
svåra kan vara att analysera om det är “logisk eller skenbart logisk bevisföring” (Karlberg & Mral, 
1998. s. 34) och om talaren - eller sändaren av meddelandet - har anpassat informationen efter 
publikens förkunskaper eller inte. Avsaknad av källa eller utelämnande av information kan tyda på 
vinkling av ämnet (Karlberg & Mral, 1998). 

5.2.3 Pathos 

Pathos-argument talar till mottagarens känslosamma sida. Argumentet kan ha som mål att 
provocera och engagera likväl som det kan skapa medlidande och hopp. Frågan är vilka känslor 
som talaren vill väcka hos mottagaren och hur de ska väckas. Igenkänning som skapar empati och 
bilder, både verbala och visuella, talar extra till mottagaren (Karlberg & Mral, 1998). 

Ett vanligt sätt att använda pathos i reklam är att använda kontraster och motsatser (Karlberg & 
Mral, 1998). Man visar ofta mardrömmen för att sedan visa lösningen, fruktan mot hopp.  

Metaforer är så kallade implicita jämförelser (Gripsrud, 2011), som används ofta, både medvetet 
och omedvetet. Vissa metaforer är så etablerade att vi inte tänker på att de är just metaforer som 
ordagrant betyder något annat, till exempel att ”man kastar sig över maten på grund av sin rivande 
hunger”. Dessa omedvetna metaforer kallas döda metaforer.  

Samtidigt som metaforer skapar variation och kan göra språket vackert, fungerar de också på ett 
förtydligande och klargörande sätt som fungerar argumenterande. Variationen och de uppmålade 
bilderna skapar känslomässig påverkan på lyssnaren eller läsaren, genom att framhäva positiva och 
negativa aspekter men också för att  de fungerar som pathos-argument (Gripsrud, 2011). 

5.3 Hälsokommunikation 

USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
definierar hälsokommunikation som: "The study and use of communication strategies to inform 
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and influence individual decisions that enhance health." (CDC, 2011, ”What is Health 
Communications?”). Alltså studier och användning av kommunikationsstrategier för att informera 
och påverka individers beslut som främjar hälsan. 

Under 1980-talet var AIDS/HIV den stora folkhälsofrågan. I samband med detta utvecklades 
hälsokommunikationen till vad den är idag. Utmaningen då såväl som nu är att via 
hälsokommunikation försöka få människor att ändra ett mer eller mindre etablerat 
beteendemönster (Jarlbro, 2010).   

Inom hälsokommunikation är en återkommande fråga om man ska använda sig av sakliga eller 
känslomässiga budskap. Palm (refererad i Jarlbro, 2010) menar att rationell argumentering lämpar 
sig bäst om mottagaren redan är motiverad och intresserad av ämnet, medan emotionell 
argumentering passar bäst för att nå de ointresserade. I samband med hälsobudskap kan man ha 
en positiv ton och betona fördelar istället för nackdelar. Till exempel för “om du röker blir du sjuk” 
kan man säga “om du låter bli att röka förblir du frisk.”. Positiva budskap har visat sig uppmuntra 
människor till förändring.  

Skrämselargumentering är en vattendelare inom hälsokommunikation. Witte (refererad i Jarlbro, 
2010) menar att för mycket skräck leder till förnekande, alltså att mottagaren inte vill ta del av 
budskapet. Samtidigt säger Witte att skrämselargumentering tillsammans med budskap som ger 
individen handlingskontroll kan vara effektiv (Witte, refererad i Jarlbro, 2010).  

Inom hälsokommunikation är det viktigt för mottagarna att de hyser förtroende och känner att de 
kan lita på dem som kommunicerar om olika hälsorisker. Det finns dock ett problem då olika 
sociala klasser gör olika riskbedömningar, vilket leder till att det kan bli svårt att nå ut till massan i 
olika avseenden (Jarlbro, 2010).  

Enligt Arkin (refererad i Jarlbro, 2010) finns det ett antal faktorer när ett hälsokommunikativt 
budskap ska formuleras.  

- Enkelhet: Enkla budskap innehåller så få tekniska och vetenskapliga termer som möjligt och 
utesluter information som mottagaren inte behöver för att kunna fatta egna beslut.  

- Konsistens: I många fall är man inom vetenskapen inte ense om vad som är farligt eller ej och 
inte heller om hur individen faktiskt ska bete sig för att undvika ohälsa, därför ska denna 
diskussion undvikas.  

- Huvudpoängen: Budskapet ska tydligt visa huvudpoängen. Många gör misstaget att gömma den 
bland mindre viktig information.  

- Budskapets ton: Budskapet kan presenteras antingen i en positiv eller negativ ton. Detta kan 
påverka huruvida allmänheten följer de råd och anvisningar som budskapet förmedlar.  
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- Trovärdighet: Sändaren måste vara trovärdig samt kunna presentera budskapet övertygande och 
tydligt.  

- Målgruppens behov: För att budskapet ska kunna uppfattas i det informationsbrus som råder är 
det viktigt att budskapet relaterar till mottagarna. De måste inse att budskapet rör dem själva. 

5.3.1 Social marketing 

”Why can’t you sell brotherhood like you sell soap?” Dessa ord blev enligt Solomon (refererad i 
Jarlsbro, 2010, s. 18) startskottet på teorin om social marketing. Teorin är den massmediala 
aspekten inom hälsokommunikation. Teorin handlar om att man kan följa de principer som 
används i marknadsföring av produkter, även för att marknadsföra idéer eller värderingar (Jarlbro, 
2010). Jarlbro skriver att  

”Skillnaden mellan kommersiell och icke-kommersiell marknadsföring är att den 
första uppmuntrar människor att göra något, till exempel, köpa en produkt, 
medan den icke-kommersiella marknadsföringen ofta går ut på att hindra folk 
från att göra något, till exempel låta bli att dricka alkohol.”  
(Jarlbro, 2010, s. 18) 

Forskare menar dock att teorin har sina brister och begränsningar och att den allvarligaste kritiken 
är att teorin endast erbjuder enkla lösningar på komplexa hälsoproblem (Jarlbro, 2010). Social 
marketing handlar om att identifiera specifika målgrupper och segment samt beskriva de gynnande 
förändringar som erbjuds för att ändra ett negativt beteende till något som främjar hälsan (CDC, 
2011).  

I regel bygger ett budskap inom social marketing på uppmanande ord som sluta röka, ät mer frukt, 
prata med din läkare, etc. Dessa uppmanande ord är menade att påverka ett beteende till det 
bättre.  

CDC (2011) definierar det som: "Social marketing is the use of marketing principles to influence 
human behavior in order to improve health or benefit society.”  
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6. Metod och material 
I detta kapitel redovisas hur analysen genomförts, vilket material som analyserats och hur detta 
inhämtats.  

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med semiotik och retorik som analysverktyg. 
Østbye & Larsson (2004, s 64) nämner att “Den kvalitativa innehållsanalysen framställdes som en 
metod ägnad att fånga eller förstå medietexternas bakomliggande innebörd”, vilket ur en 
analyserande mottagares perspektiv är precis vad vi vill uppnå för att kunna svara på frågan hur IQ 
skapar sina argument via tecken och struktur. En kvalitativ analysmetod anser vi som mer lämplig 
än en kvantitativ metod, eftersom vi vill att analysmaterialet ska peka på retoriska och semiotiska 
faktorer som ethos, logos, pathos och denotation och konnotation och därmed skapa ett kvalitativt 
svar med retoriskt och semiotiskt perspektiv av meddelandet.  

6.1 Insamlingsmetod 
Kriterierna för vårt urval var att alla reklamfilmer och -annonser måste ha IQ som avsändare, vara 
som mest två år gamla och publicerade med avsikten att nå IQ:s uttalade målgrupper. Vi valde två 
reklamfilmer och två annonser för att få analysmaterial både i tryck och i rörligt format, vilket 
genererar en mer övergripande blick av IQ:s kommunikation och inte begränsa oss till något av 
alternativen. Vi uteslöt IQ:s radioreklam och deras podcasts, för att kunna utnyttja det semiotiska 
verktyget till fullo.  

Urvalet är gjort för att vi ska få så relevant resultat som möjligt och för att kunna se hur IQ 
kommunicerar idag. Analysenheterna är också valda efter att ha en stor målgrupp. Som exempel 
valde vi att inte analysera en annons som publicerats i Svenska Läkarsällskapet tidning, utan 
istället förhålla oss till IQ:s största målgrupper, unga vuxna och föräldrar med tonåringar. Detta 
enligt hälsokommunikationens principer som talar för stora och tydliga målgrupper.  

Våra fyra analysenheter, två reklamfilmer och två annonser valdes den andra november, 2015, från 
IQ:s hemsida. Annonserna har kunnat sparas men filmerna, som inte är nedladdningsbara, har 
funnits tillgängliga på IQ:s hemsida under hela skrivprocessen.  

Vi har valt ut de två senaste reklamfilmerna skapade av IQ, tillsammans med två av deras annonser 
- en riktad till studenter och en till föräldrar med tonåringar. Båda reklamfilmerna publicerades på 
IQ:s hemsida 2015 och annonserna 2014 respektive 2013 (IQ-Initiativet AB, 2015b). 

När man gör urval av analysmaterial och man väljer material utifrån vad som passar bäst i 
förhållande till frågeställningarna, kallas detta målstyrt urval. Analysmaterialet är alltså valt i syfte 
att skapa en god utgångspunkt inför analysen, vilket passar vår kvalitativa metod (Bryman, 2012). 
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6.2 Analysmetod 
Vi kommer att genom en kvalitativ innehållsanalys analysera de fyra analysobjekten med semiotik 
och retorik som verktyg.  

6.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Litteraturvetaren Atle Kittang (refererad i Østbye & Larsson, 2004) har urskilt tre huvudmetoder 
för att tolka och läsa texter. Den första är sympatisk läsning, vilket betyder att mottagaren söker 
efter sändarens intentioner. Här lägger man vikten vid relationen mellan verk och liv. Den andra är 
objektiverande läsning, där det är verkets inre strukturer som är det centrala men även att 
tolkningen sker oberoende av både avsändare och kontext. Den tredje och sista metoden är den 
symtomala läsningen. Här ses texterna som uppenbara uttryck för underliggande eller dolda 
betydelser. Texterna är förmedlare av innebörder som producenten inte har kontroll över eller är 
medveten om. 

6.3 Användning av analysverktyg 

6.3.1 Reklamfilmsanalys  

Retorik i kombination med semiotik är sedan länge centralt i reklamanalyser med Roland Barthes 
som pionjär. Østbye och Larsson använder just dessa metoder för att analysera en norsk 
reklamfilm från 2002. Reklamfilmen beskrivs genom att först redogöra för hur och när den sändes 
och vilket företag som är producent (Østbye & Larsson, 2004). 

Vidare information är en generell beskrivning av reklamfilmen där man kan läsa om hur lång den 
är och hur skådespelarna ser ut. Sedan följer en transkribering av reklamfilmen där varje scen 
transkriberas i tur och ordning så att man utan att faktiskt ha sett filmen, ändå kan förstå den. Med 
i beskrivningen finns rörelser hos skådespelarna, bakgrundsljud, ansiktsuttryck, färger och 
klippningar, för att nämna några komponenter (Østbye & Larsson, 2004).  

Genom att transkribera en reklamfilm och skriva ner dess detaljer och helhet, förenklar man 
analysmomentet. För oss, som kommer att analysera två reklamfilmer som båda innehåller 
flertalet scener, är detta ett passande tillvägagångssätt.  

Østbye och Larsson (2004) avslutar analysen med att berätta varför valet av reklamfilm är 
intressant och vad i reklamfilmen som är intressant. I deras fall är det kombinationen av vuxna och 
“vuxna aktiviteter” med mjölk, som ses som en dryck för barn, som “innebär en brytning med den 
bildtraditionen” (Østbye & Larsson, 2004, s 82). 
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6.3.2 Bildanalys 

Carlsson & Koppfeldt (2008) förklarar hur man analyserar en bild. Vid en bildanalys är det första 
steget att göra en bildbeskrivning utan att tolka och värdera innehållet Vid den första 
“genomläsningen” av bilden är det vanligt att man beskriver människor på en viss plats och där 
vissa föremål har en central roll. Carlsson & Koppfeldt (2008) analyserar en bild på en ung man 
sittandes i en tågvagn, läsandes Disney Tajm. Han är svartklädd med nitar runt handlederna och 
på sätet bredvid står en Coca-Cola. Enligt boken är skälet till att göra en första bildbeskrivning att 
man skärper seendet och skapar en viktigt referenspunkt i det forsatta tolkningsarbetet.  

Bilden består av två semiotiska tolkningsnivåer, denotation och konnotation. Den första nivån är 
det omedelbara vi ser i en bild, alltså en ung man som läser på ett tåg.  Denotation är i detta fall 
bildens grundbetydelser. Konnotation är nivån där bilden får oss att skapa associationer ur ett 
kulturellt perspektiv, alltså allt det bilden får oss att tänka på som är överenskommet inom vår 
kultur (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Vid analysen i boken associerar författarna den svartklädda 
och nitutsmyckade mannen med en punkare. De tycker bilden är intressant ur ett analytiskt 
perspektiv då den traditionellt sett “tuffa” punkaren läser en bok ämnad för barn. Precis som i 
Østbye och Larssons (2004) reklamanalys är det kontrasterna som är intressanta.  

Enligt Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 35) finns ett vanligt och enkelt tillvägagångssätt 
för att göra en grundläggande bildanalys innan man går in på en mer avancerad diskussion. 

- Materialanalys (Vilket material? Frågan gäller från grunden dukmaterial.) 
- Form- och färganalys (Hur är bilden komponerad?) 
- Innehållsanalys (Vad föreställer bilden?) 
- Genetisk analys (Vilken tradition finns bakom bilden?) 
- Funktionsanalys (Kan användas vid tillgång till konstnärens intentioner.) 

6.3.3 Retorik som verktyg 

Retoriken är ett verktyg att använda vid utformandet av ett meddelande, för att förmå mottagaren 
“att se tillvaron så som talaren gör det och att ge sin anslutning till det som talaren står 
för” (Andersen refererad i Østbye & Larsson, 2004, s. 83). 

För att använda retorisk analys som ett metodiskt angreppssätt, ska det retoriska objektet ses som 
en helhet av situation, form och innehåll. I den semiotiska analysen begränsar man analysen till 
objektets bildspråk medan man i retorisk analys också ser till layout, bild, text, innehåll och avsikt. 
Analysen tar hänsyn till sändarens karaktär, publikens förutsättningar och förväntningar och de 
problem och syften som ligger bakom analysen. Dessutom ser man till genrerestriktioner (Karlberg 
& Mral, 1998), vilket kommer att passa väl in i vårt teoriarbete som rör hälsokommunikation. 
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När man analyserar retoriskt, ser man först till textens helhet för att sedan gå in på någon av 
textens delar. När denna del är analyserad och kartlagd, kan man gå in på delens roll i helheten och 
se till funktion och plats. Därefter återgår man till delen, eller annan del, för att nå mättnad i 
tolkningen tills man förstått textens intentioner (Karlberg & Mral, 1998). Målet med en helhetssyn 
är att kunna värdera budskapet och inte bara se hur texten är uppbyggd utan också kunna säga om 
den fungerar som den ska eller inte. Därför frågar man först hur reklamen är utformad, sedan 
frågar man om reklamen är lyckad (Karlberg & Mral, 1998). 

“Lyckas talaren och vad betyder det i så fall för mottagaren? Kan talaren förmedla 
sina avsikter på ett övertygande sätt? Når hon den publik som var avsedd? Hur 
fungerar texten i ett mera övergripande, samhälleligt perspektiv? Stärker den till 
exempel den demokratiska beslutsprocessen  genom att öppet redovisa pro- och 
kontraargument eller är den öppet eller fördolt manipulativ och propagandistisk? 
Vilka behov hos publiken motsvarar texten både till formen och innehållet? Det 
handlar i sista hand givetvis om etiska frågor.”  
(Karlberg & Mral, 1998, s. 13). 

6.4 Tillvägagångssätt  
Vi valde först att transkribera reklamfilmerna och -annonserna var för sig på ett helt och hållet 
denotativt plan. För att få med många olika semiotiska och retoriska aspekter valde vi att se till 
personernas utseende, omgivning, ljud och bildvinklar. Detta ser man i vårt analysschema (bilaga 
1). Dessa transkriberingar blev sedan tillsammans med reklamfilmerna och annonserna underlag 
för analysen. Vi valde sedan att tillsammans skriva resultatet utifrån bådas tolkning. Vi utgick från 
ett analysschema som vi själva komponerat, med insikt i att semiotiken ofta bygger de retoriska 
argument. Vi tolkade alltså först semiotiska tecken för att sedan se vilka retoriska argument de kan 
tänkas bygga. Vi använder oss av de retoriska begreppen ethos, logos, pathos för att utifrån dem 
urskilja argument. De semiotiska begrepp vi använder är tecken, index, symbol och ikon. Vi tänker 
också på denotation och konnotation, då denotationen är vad vi utgår ifrån i transkriberingen och 
konnotationen är vad vi försöker att läsa.  

6.5 Kritik av metod 

Riskerna med en kvalitativ innehållsanalys är att analysmaterialet kommer ifrån personer, där 
personliga egenskaper och faktorer kan påverka analysen. Till skillnad från en kvantitativ 
innehållsanalys där siffrorna talar och i många fall kan visa resultat utan skilda tolkningar, är en 
kvalitativ innehållsanalys beroende av mänskliga element som kan komma att formas av 
analytikern. Vi kommer att i så lång utsträckning som möjligt styrka våra tolkningar med teorier 
och litteratur, utifrån de denotationer och konnotationer vi anser finnas att tolka i bild och text. 
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6.6 Användning av ordet ”vardaglig”  
Vi menar med detta ord ett utseende eller handling som är vanligt förekommande. 
Utseendemässigt syftar vi till ett trevligt utseende som heller inte är “fotomodell-snygg” (Østbye & 
Larsson, 2004). I övrigt menar vi det som inte är extraordinärt eller sällsynt. Vi använder ord som 
“vardagligt” för att kunna beskriva fenomen i förhållande till mottagarens förmåga att relatera och 
känna igenkänning.  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7. Resultat  

Nedan följer uppsatsens analysresultat, uppdelat i reklamfilmsanalys och annonsanalys. Först 
redovisas de semiotiska strategierna och sedan de retoriska. Efter det följer en sammanfattande 
och övergripande del. Slutligen demonstreras en analys av IQ:s reklamfilmer och -annonser i 
förhållande till hälsokommunikation. 

7.1 Reklamfilmsanalys Äntligen torsdag! och Va som folk: 

7.1.1 Äntligen torsdag! 

Längd: 1:02 
Sammanfattad handling: 
Vi följer en ung man, som är huvudperson, hans flickvän och deras vänner från måndag till fredag 
och ser hur de konsumerar alkohol genom veckan. På måndagen dricker de vin när de lagar mat 
och pratar franska med varandra.  
Nästa scen ser man hur mannen i förhållandet kommer hem från vad man förstår som en 
innebandyträning och går in i köket, pratandes med en medföljande vän. De tar varsin öl ur kylen. 
Hela scenen konverseras på danska. Man förstår att detta är nästa dag eftersom mannen erbjuder 
vännen rester från gårdagens gryta, som han lagade med sin partner.  
Följande scen sitter paret på en uteservering och konverserar på italienska. En servitris kommer till 
bordet med “Två kaffe och två grappa”. Konversationen rör samma ämne som måndagens 
konversation.  

Ytterligare nästa scen sitter mannen i förhållandet i ett barbås med tre vänner, varav en av dem 
kommer med öl till bordet. De konverserar på engelska med en tydlig brittisk accent och scenen 
avslutas med att de konstaterar hur toppen det kommer att vara nästa dag då det är fredag och “Då 
kör vi!”.  

Sista scenen visar hur samma gäng sväljer en shot i baren i nattklubbsmiljö och ropar “Fredag!”, 
innan de dansar iväg men ännu en shot i handen.  

Övergripande förstår man att de huvudsakligen talar svenska, eftersom de använder svenska ord 
mitt i meningar med svenskt uttal. Reklamfilmen avslutas med texten “Vi har blivit kontinentala i 
veckan. Men dricker fortfarande svenskt på helgen.” Nästa text: “Testa dina alkoholvanor på 
alkoholprofilen.se” men IQ:s logotyp under. I bakgrunden ser man fortfarande nattklubben. 
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Figur 1 (IQ, 2015d) 

7.1.1.1 Semiotisk analys 
Det allra första man ser i reklamfilmen Äntligen torsdag! är huvudpersonen som dricker ur ett 
glas. Mannen är blond och ser ut som en vardaglig skandinavisk, prydlig man. Det är denna man 
som man följer genom hela veckan i reklamfilmen. I den första scenen ser man även en kvinna som 
även hon har ett trevligt, vardagligt utseende. Kvinnan häller med tydligt porlande upp vin till 
mannen från en vinbox och man kan därför anta att det var vin man såg honom dricka i 
inledningen. Redan i de första fem sekunderna har man alltså demonstrerat alkohol. Scenen 
utspelar sig i ett kök. Grytan och matvarorna på köksön är ett index på att mannen lagat mat sedan 
ett tag tillbaka.  
  
Paret talar franska med varandra genom hela scenen, däremot är uttalet på de svenska namnen 
svenskt. Detta för att mottagaren ska förstå att paret även talar svenska. Användandet av franska i 
den första scenen är ett tecken på hur vi svenskar har stereotypiserat fransmän. Vi antar att de 
dricker vin när de lagar mat och har på så vis romantiserat den franska dryckeskulturen. 
  
På grund av den kärleksfulla och lite busiga stämningen mellan kvinnan och mannen tolkar vi det 
som att de är ett par. Kvinnan och mannens vardagliga och trevliga utseenden gör att man ska 
kunna relatera till paret och få känslan av att de är som vem som helst. Köket de står i är 
hemtrevligt med sina växter, träinslag och matvaror som står framme. Klockan i bakgrunden visar 
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på att hon är halv sju, vilket kan tyda på att de därför står och lagar mat inför en gemensam 
middag. De småpratar om kvinnans dag på jobbet och vi förstår genom det vardagliga 
samtalsämnet att det här är ett segment ur en vardag hos ett ungt par. 

Köket är ljust, hela scenen är en och samma tagning som börjar med en närbild på mannen men 
går ut till ett snitt som visar en större bild av köket, med paret centrerat i mitten bakom köksön. 
Genom detta får vi en närmre bild av paret samt att vi ser bilden på större avstånd för att få ett 
helhetsintryck.  
  
Det första man ser i scen 2 är huvudpersonen från förra scenen som dricker en flasköl.  Han går in i 
ett kök och det är tydligt att det är samma kök som dagen innan. Med sig har han en manlig bekant 
som har ett vardagligt utseende. De båda männen är svettiga och den andra mannen lägger två 
innebandyklubbor på köksön. Detta är ett index på att de har tränat. Scenen utspelar sig på danska 
och även här antyder reklamen svenskarnas uppfattning om andra europeiska länders 
dryckesvanor. Huvudpersonen tar ut två öl ur kylen med tydligt klirrande och frågar om kompisen 
vill ha av gårdagens gryta. Han slänger då fram en matlåda som man kan anta är rester från 
matlagningen dagen innan. Det är en ”grabbig” ton genom hela scenen. De pratar bilar och dricker 
öl, vilket traditionellt sett är något som anses manligt. Ölen kan ses som något ”typiskt danskt” ur 
ett svenskt perspektiv. 

Scen 3 är svartvit och börjar med att huvudpersonen, klädd i en kofta med olika nyanser och mörka 
byxor, dricker upp det sista innehållet ur ett vinglas. Med sig har han sin partner från scen 1. Hon 
är klädd i en ljus skjorta och mörka byxor och de sitter på en uteservering. En traditionellt klädd 
servitris kommer fram till dem och ställer ner två kaffekoppar och två Grappa (spritdryck). Ljudet 
av klingande glas är tydligt i denna scen, detta görs för att uppmärksamma att det dricks alkohol. 
Paret pratar italienska med varandra och kvinnan röker en cigarett, vilket kan kopplas till en 
sydeuropeisk stereotyp. De pratar om vardagliga saker och man får en uppföljning till vad som 
hände i scen 1. Det står en polisbil i bakgrunden - en tydlig ikon. Polisbilen kan tolkas som en icke-
vedertagen symbol för samvetet, i kritik mot att de sitter och dricker alkohol en onsdag 
eftermiddag.  

Bilden zoomas ut och man får en översiktsbild över restaurangen de sitter i. Det är en ”typiskt 
italiensk” restaurang med vita dukar och korgstolar. Till vänster om paret sitter det andra gäster 
som även de dricker vin. IQ vill med detta förmedla att alkoholkonsumtionen nu inträffar även på 
vardagar under dagstid, i detta fall romantiserat som en gammaldags, svartvit italiensk film. 

Scen 4 börjar i likhet med de tidigare scenerna. Huvudpersonen zoomas in när han snabbt dricker 
ett glas fyllt med öl. Han sitter i ett bås - vilket man förstår är på en pub eller restaurang på grund 
av sorlet i bakgrunden, tavlan ovanför bordet som visar veckans erbjudande och inredningen - 
tillsammans med tre andra. Den ena mannen är samma man som från tisdagen, den andra en 
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korpulent man i samma ålder och en kvinna med afrikanskt etniskt ursprung. Hon kommer till 
bordet med fyra öl, vilket är ett index på att hon nyss varit vid baren. Ölglasen sätts ner med en 
tydlig dunk. 

Samtalsämnet verkar röra två individer som alla runt bordet verkar känna vid namn, vilket 
indikerar att vännerna runt bordet är kollegor - möjligen på after work, vilket är ett typiskt brittiskt 
fenomen. Ännu en gång har IQ alltså romantiserat vardagsdrickandet genom att spela på 
kontinentala traditioner och livsstilar.  

I scen 5 är tempot högre och vi slängs in i en nattklubbsmiljö där det spelas hög musik, glas hänger 
ovanför bardisken och det är trångt och fullt med folk. De fem medverkande står vid bardisken 
med en shot i handen som vi antar är gin, på grund av ginflaskan i förgrunden. De tar shoten och 
vänder sig mot varandra med ytterligare en shot och ropar “Fredag!!!”, vilket gör det extra tydligt 
att de fyra tidigare scenerna varit segment från måndag till torsdag. Huvudpersonen verkar 
märkbart berusad då han snubblar in på dansgolvet. Detta är ett index på berusning som vi inte 
sett i de tidigare scenerna.  

De olika språken som talas, tillsammans med de olika situationerna, är anspelningar på olika 
länders stereotypa dryckeskulturer. Vi tolkar det som att IQ menar att vår romantisering av 
“kontinentalt drickande” bidrar till ett mer frekvent drickande.  

I varje scen finns mer eller mindre bakgrundsljud men konsekvent i alla är att ljuden som har med 
alkohol är göra är tydliga. Klirrandet av flaskor, porlandet av vin, klunkar som sväljs eller ljudet när 
glas möter bord är viktiga. Detta poängterar varje gång alkohol konsumeras och sätter därför 
alkoholen i fokus.  

I många av scenerna består bildsnitten av närbilder, ibland över någons axel, vilket skapar en 
känsla där mottagaren får intrycket av att vara nära eller sitta med vid bordet.  

7.1.2 Va som folk 

Längd: 0:45 
Sammanfattad handling: 
En burk kakor skickas runt ett bord. De som sitter runt bordet är arbetsklädda i liknande uniform. 
Burken passerar den man i cirka 35-årsåldern vi får veta heter Anders, varpå han skickar burken 
vidare utan att ta en kaka. Den kvinnliga kollegan bredvid honom försöker få Anders att ta en kaka 
men Anders tackar nej.  

De startar en diskussion om hur många kakor de redan ätit. En man vid bordet slänger blickar på 
dem. Mannen lägger sig i diskussionen och säger “Va som folk, va inte så mesig.” 
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Kvinna bredvid honom börjar trigga Anders genom att upprepa “Anders, Anders, Anders” och 
andra fyller i. Man ser hur en kvinna runt bordet suckar och himlar med ögonen.  

Ropen blir högre och högre och Anders försöker att protestera men ger tillslut upp och tar en kaka 
till de andras hurrarop. En annan kollega ger honom en blick som noterat att Anders inte tycker att 
det är lika roligt som de som ropar. 

Texten “Tänk om vi tjatade lika mycket om allt,” visas, sedan “som vi tjatar om alkohol.”. IQ:s 
logotyp visas med texten “Var rädd om dig.”. Man ser Anders i bakgrunden som lite generad tar ett 
bett av kakan och tittar ner i bordet. 

Figur 2 (IQ, 2015e) 
7.1.2.1 Semiotisk analys 
Filmen introduceras med att vi ser en närbild på en plastburk med småkakor som skickas mellan 
händer. Burken är halvtom och det är ett index på att gruppen redan fikat en stund. Den blonda 
kvinnan som vi ser i halvbild tar emot kakorna. Hon ser trevlig ut och ler mot mannen till höger om 
henne. Hon ursäktar sig när hon tar upp en kaka ur burken och förklarar att det är hennes sista. 
Med detta insinueras det att det är något mindre acceptabelt att äta kakor.  

Kvinnan är blond, klädd i skjorta och väst och bär namnbricka. Hon ser med denna klädsel 
arbetsklädd ut och färgskalan och stilen på hennes kläder matchar de andra kring bordet. Vi tolkar 
att det är en grupp kollegor som sitter runt bordet.  

Mannen som sitter vid bordsänden, som hon skickat burken till tar emot den men skickar den 
vidare åt höger utan att plocka upp någon kaka. Han tittar inte åt det håll han skickar den, utan 
fortsätter att aktivt lyssna på den blonda kvinnan. För honom har burken med kakor inte stor 
betydelse.  
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Till höger om honom sitter en mörkhårig kvinna, ungefär i samma ålder som mannen och den 
blonda kvinnan, ungefär 30-35 år. Hon lägger märke till att mannen (som vi kommer lära oss heter 
Anders) inte tagit någon kaka och stöter därför kakburken mot hans överarm för att påkalla hans 
uppmärksamhet. Även hon bär kläder i samma stil som den blonda kvinnan och Anders - 
ytterligare ett tecken på att de runt bordet är kollegor.  

Anders och den mörkhåriga kvinnan hamnar i en diskussion där hon vill att Anders ska ta en kaka, 
vilket Anders avböjer. Till slut argumenterar Anders med att han redan ätit tre kakor tidigare. 
Kvinnan kontrar med att hon ätit fem. Det blir en makttävling om vem om har rätt att bestämma. 
En annan man vid bordet har börjat lyssna på vad som sägs vid bordsänden och växlar med blicken 
mellan kvinnan och Anders. Kvinnans ansiktsuttryck har fått aggressiva drag och hon ser irriterad 
ut över Anders nekande.  

Den andra mannen, som ser något äldre ut än de andra och bär kavaj och slips, lägger sig i samtalet 
med orden “Anders kom igen, ta en kaka. Va som folk.” 

Kvinnan har börjar vifta med en kaka intill Anders ansikte och Anders försöker väja samtidigt som 
han skakar på huvudet och säger att han är nöjd.  

Resten av bordet (sammanlagt är de sju personer) har tystnat och alla är vända mot Anders, som 
vid änden av bordet sitter utsatt och i fokus. Anders kallas för mes medan en annan kvinna skrattar 
åt situationen. Sammanlagt så är det den äldre mannen och den mörkhåriga kvinnan som drivande 
hetsar Anders, en kvinna skrattar, en man observerar i tystnad och den blonda kvinnan 
tillsammans med en rödhårig kvinna ser obekväma ut. Den rödhåriga kvinnan himlar med ögonen 
men säger ingenting. 

Till slut börjar den mörkhåriga kvinnan att recitera “Anders, Anders, Anders...” medan hon slår i 
bordet och får fler och fler att stämma in. Klippningen är snabb och består av närbilder på både 
roade, irriterade och osäkra ansikten. Stämningen blir obekväm och vi känner med Anders som i 
denna utsatta position påhejas av både kollegorna runt bordet och andra i salen som stämt in. De 
snabba klippningarna och närbilderna används för att skapa stress och oro. 

När ropen når sin höjd i både volym och tempo ger Anders upp och tar till bordets förtjusning en 
kaka. Stämningen är tryckt och Anders ser både generad, medtagen och kränkt ut.  

Det här är IQ:s reklamfilm om grupptryck och om tjat. Bordet symboliserar en grupp människor 
som genom grupptryck får någon att göra något mot sin vilja. Vid bordet har vi både ledaren - den 
mörkhåriga kvinnan, den som snabbt deltar i att driva på - den äldre mannen, den som tyst 
observerar - den tredje mannen, den som skrattar och på det sättet uppmuntrar beteendet - den 
tredje, skrattande kvinnan, den som inte uppskattar beteendet men inte heller står emot - den 
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rödhåriga kvinnan, och den som står i mitten och inte vågar ta ställning - den blonda kvinnan. 
Tillsammans skapar de en grupp människor Anders kanske relaterar till som vänner, vilket för 
honom kan göra situationen ännu svårare att stå upp mot.  

I reklamfilmens fall symboliserar platsen vid änden av bordet den uppmärksamhet som platsen 
ger. Om den mörkhåriga kvinnan som tjatade på Anders suttit vid bordsänden, skulle det kunna 
tolkas som att hon var över Anders i rang och att det var därför Anders inte kunde stå emot 
grupptrycket. Nu sitter istället Anders vid bordsänden och platsen pekar istället på utsatthet.  

Klippningen och bildvinklarna presenterar först medlemmarna vid bordet för att senare in i filmen 
visa mottagaren miljön, som är ett ljust rum med köksdel och flertalet fikabord. Blommor och 
muggar tyder på att det är en trevlig plats där det är tänkt att sitta en stund och slappna av. Många 
av bilderna är filmade mellan kollegornas axlar, i höjd med alla runt bordet. När bordet sedan 
tystnar och vänder sig mot Anders, filmas situationen från Anders vinkel och vi ser hur han sitter 
utsatt framför sex ansikten, vända mot honom.  

IQ har flertalet filmer där vi uppfattar det som att berättandet börjar angenämt men sedan “spårar 
ur” (IQ-Initiativet AB, 2015b). På det sättet upplevs också Va som folk där det som börjar som en 
trevlig personalfika utvecklas till en historia om grupptryck och hets.  

7.1.3 Retorisk analys Äntligen torsdag! och Va som folk 

7.1.3.1 Ethos 
IQ:s reklamfilmer pekar mycket på alkoholen i vardagen och spelar därför på vardagliga situationer 
där alkoholen tar plats. Användningen av bildsnitt och vinklar som inkluderar mottagaren bygger 
samhörighet då man får uppfattningen av att sitta med vid bordet. Genom att visa mottagaren hur 
vardagligt det idag är med alkohol och hur vardagliga människorna som konsumerar är, skapas 
igenkänning som ett ethos-argument. I reklamfilmerna och -annonserna ser vi människor från 
olika etniska bakgrunder, olika kön och olika åldrar inom det spann IQ vill kalla “unga vuxna”, 
vilket är deras primära målgrupp. Människorna i filmerna ser trevliga ut men är inte modell-
snygga, just för att mottagaren ska kunna känna igen sig i situationen (Carlsson & Koppfeldt, 
2008). 

I reklamfilmen Äntligen torsdag! ser vi huvudpersonen, som ser ut som en vardaglig skandinavisk 
man, från måndag till fredag befinna sig i vardagliga sociala situationer. Då reklamfilmen inte har 
någon tydlig berättare, kan ethos vara svårt att skönja. Det är istället huvudpersonen som för 
berättelsen framåt, även om han inte argumenterar för IQ:s sak. Det är handlingarna och veckans 
utveckling som argumenterar för IQ.  

I Va som folk är det svårare att urskilja någon som berättar historien. Istället bygger IQ förtroende 
genom att säga “vi” och sedan visa sin slogan “Var rädd om dig”. På så sätt blir IQ en 
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alkoholkonsumerande medmänniska att lita på och inte en bestämmande myndighet som ger order 
om att minska alkoholkonsumtionen. Det är också förtroendeskapande att IQ aldrig ber om något 
tillbaka, de försöker med andra ord inte sälja något eller be om pengar. Organisationer som vill ha 
något av mottagaren skapar större behov av skepsis och därför ifrågasätts deras förtroende. IQ 
värnar istället om mottagarens hälsa och personer i hens omgivning. Med andra ord verkar IQ med 
goda avsikter, vilket skapar ethos (Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

IQ:s logotyp visas konsekvent i båda reklamfilmerna. I våra två analysenheter visas den i slutet, för 
att tydliggöra avsändare. Att visa logotyp i samband med viktiga frågor bygger ethos genom att 
skapa förtroende för de med ansvarstagande.  

Reklamen är filmad så att mottagaren ska kunna känna som att hen sitter med vid bordet och ser 
händelsen med egna ögon. Detta är ett argument enligt ethos, som skapar “vi-känsla” men också 
ett pathos-argument som ska påverka känslorna och skapa intrycket av att vi är med vid bordet och 
upplever det Anders och hans kollegor upplever.  

7.1.3.2 Logos 
Det finns få logos-argument i reklamfilmerna i form av statistik och sakupplysning för att övertyga. 
Däremot använder IQ logos-argument i form av att tala till mottagarens förnuft. IQ arbetar i 
största allmänhet med att ge svenska folket insikt - vilket är ett logos-fenomen - i 
alkoholkonsumtionen och dess effekter, vilket reklamfilmerna är en produkt av. 

I reklamfilmen Äntligen torsdag! avslutar IQ med texten “Vi har blivit kontinentala i veckan men 
dricker fortfarande svenskt på helgen.” Detta är ett påstående vi vet genom deras rapport Fyller 
reklamen glasen? är sant, eftersom de i denna rapport hänvisar till forskning som visar att 
svensken dricker allt oftare (IQ-Initiativet AB, 2015c). Detta logos-argument är dock inte vad som 
avslutar reklamfilmen. Efter texten kommer ytterligare en text som rekommenderar att man 
genomför testet Alkoholprofilen på IQ.se.  

Kakorna i filmen Va som folk fungerar som en lättolkad metafor för alkohol. Situationen som 
uppstår när en grupp reciterar ett namn för att se denne göra något, är, vad vi tror, ett vanligt 
fenomen bland unga - alltså IQ:s målgrupp. Redan en bit in i filmen där hejandet på Anders tagit 
fart, kan hetsen kopplas till alkoholkonsumtion. När reklamen kommit till sitt slut och vi ser texten 
”Tänk om vi tjatade lika mycket om allt, som vi tjatar om alkohol.”, står tolkningen klart för IQ:s 
unga mottagare att det de nyss bevittnat var en metafor för den press vänner ofta sätter på 
varandra att konsumera alkohol, ibland mot sin vilja.  

Metaforer är enligt retoriken ett byggande av både logos- och pathos-argument, eftersom de ofta 
kan måla upp bilder och förtydliga, vilket skapar större kontakt till mottagarens förnuft och känslor 
(Carlsson & Koppfeldt, 2012; Gripsrud, 2011). 
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7.1.3.3 Pathos 
I Äntligen torsdag! romantiseras alkoholkonsumtionen genom veckan för att på fredagen bli 
“stökigare”. Detta fungerar med sin kontrast som ett uppvaknande där vi inser hur den typiske 
svensken beter sig på fredagar och helger. Alla dagar innefattar alkohol men det är på fredagen 
som vi först ser en negativ effekt i form av berusning.  

I Va som folk bygger IQ påverkan genom att skapa känslor som medlidande men framförallt 
obehag. Fikastunden blir till en, framför allt för Anders, obehaglig upplevelse. Genom bildvinklar 
som får oss att sitta med vid bordet, fångas vi in i den situations stämning som äger rum. Detta kan 
göra att vi påverkas starkare av situationen och att vi dessutom får se Anders utsatthet vid änden 
av bordet.  

För att konceptet i reklamfilmen ska fungera som budskap, krävs det att framför allt IQ:s målgrupp 
ser kopplingen mellan denna situation och liknande situationer som istället gäller alkohol. Kakan 
är i IQ:s reklam en metafor för alkohol, då vi tror att många unga idag någon gång fått en shot i 
handen och sitt namn reciterat i syfte att hetsa personen att dricka. Detta kan skapa skam eller 
skuldkänslor då man kanske någon gång fått någon att dricka mot sin vilja. Agrawal och Duhachek 
(2010) menar att det är viktigt att ha en tydlig målgrupp när man förmedlar dessa känslor då 
budskapet kan misstolkas om det förmedlas i fel kontext.  

Det som är intressant i Va som folk, liksom kontrasterna i reklamanalysen av Østbye och Larsson 
(2004), är att den annars så gemytliga fikastunden svenskar brukar vörda, blir till en pubertal 
grupptryckssituation.  

7.2 Annons För att tentan gick bra och Tonårsparlören 

7.2.1 För att tentan gick bra 

Föreställer: 
En tvådelad bild av en ung kvinna, fotograferad i två olika situationer. Den vänstra halvan visar hur 
hon i festklänning ligger på ett bord med serpentiner i det utsläppta håret. Hennes arm hänger 
över kanten och hennes vänstra öga är stängt. Tomma flaskor, mer serpentiner, konfetti och andras 
ben syns på golvet. En text i vänstra övre hörnet: “För att tentan gick bra.” 

Den högra halvan visar kvinnan där hon har t-shirt, fläta och ligger på sängen. På golvet bredvid 
henne ligger en kalender, kursböcker, en utvält vinflaska och ett tomt vinglas. I det högra övre 
hörnet står texten “För att tentan gick dåligt.” 

I det nedre högra hörnet finns IQ:s logotyp med texten “Var rädd om dig.” och en mindre text som 
berättar hur vi idag är bättre på att hitta ursäkter att dricka och att man kan testa sina 
alkoholvanor och se vart man är påväg innan man kommer dit. 
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 Figur 3 

IQ-initiativet AB (2014). För att tentan gick bra... [Annons]. Hämtad 24 november från http://
www.iq.se/sv/kampanjer/annonser/2014/for-att-tentan-gick-bra 

7.2.1.1 Semiotisk analys 
På vänster sida befinner sig tjejen i en situation där hon är tydligt uppklädd. Serpentiner, 
drinkparaplyn och glitter ligger utspritt på både golvet och det bord hon ligger på. Serpentinerna, 
glittret och hennes kläder är ett index på festlighet. Tomburkar och tomma glas med vin på botten 
är ett index på att det konsumerades alkohol. Hennes kroppsspråk i form av hennes arm 
hängandes slappt över bordskanten och hennes slutna ögon, tyder i kombination med index på 
alkoholkonsumtion på ett ohälsosamt drickande.  

Skorna, av märket Converse, är vanliga skor bland unga och är därför ett index på att det kan vara 
en ung kille under bordet. Åldern på tjejen och kurslitteraturen på golvet kan tillsammans bilda en 
tolkning av att hon är student. Hela bilden konnoterar problemet att studenter enligt IQ hittar 
ursäkter att konsumera alkohol - och kanske inte alltid kan kontrollera de gånger de gör det. 
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7.2.2 Tonårsparlören  

Föreställer: 
Bilden visar en svart yta med svart bakgrund. På ytan står ett lågt tjockbottnat glas, fyllt till en 
fjärdedel med en bärnstensfärgad vätska och isbitar. I glaset står ett grönt sugrör i spiralform med 
en vinkande grodfigur i rosa klänning på. I högra övre hörnet syns IQ:s logotyp, i nedre halvan av 
bilden finns en text och en bild på Tonårsparlören. Textens överskrift är “Vad dricker ditt barn 
ikväll?”. Under handlar texten kort om relationen mellan tonåring och förälder när alkoholen 
kommer in i tonåringens liv. Därefter följer lite information om hur man får tillgång till 
Tonårsparlören och att mer information finns att läsa på Tonårsparlörens hemsida.  

Figur 4 

IQ-initiativet AB (2013). Tonårsparlören [Annons]. Hämtad 24 
november från http://www.iq.se/sv/kampanjer/print/2013/

tonarsparloren-annons 
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7.2.2.1 Semiotisk analys 
Annonsen visar ett glas fyllt till en fjärdedel med bärnstensfärgad vätska mot en svart bakgrund. 
Glaset kan antas innehålla whiskey, cognac eller annan alkoholhaltig dryck. I glaset står ett grönt 
sugrör i spiralform med en grodfigur i rosa klänning på. Detta konnoterar till det barnsliga vilket i 
kontrast med spritdrycken i glaset gör att det skapas tankar kring vad annonsen vill symbolisera. Vi 
tolkar det som att IQ vill demonstrera problematiken i förståelsen mellan tonåring och vuxen, när 
alkoholen kommer in i tonåringens liv. Föräldern ser inte tonåringens övergång till vuxenlivet och 
relationen till alkohol den medför - och tonåringen ser inte förälderns oro utan endast brist på 
förståelse. 

7.2.3 Retorisk analys För att tentan gick bra och Tonårsparlören 

7.2.3.1 Ethos: 
Ett tydligt ethos är att annonsen är anpassad efter målgruppen, alltså för studenter, i För att 
tentan gick bra. Med stor sannolikhet gör inte IQ själva några tentor, så annonsens relaterande till 
tentor ligger i målgruppens intresse. Texten i högra hörnet talar om konsumenterna som “vi” och 
får därför förtroende genom att inte peka ut någon, vilket skapar vi-känsla.  

I Tonårsparlören talar annonsen tydligt till tonåringarnas föräldrar, vilket är denna annons 
målgrupp. IQ:s logotyp finns med i båda annonserna som avsändare och liksom i reklamfilmerna 
bygger ansvarstagande för dessa viktiga frågor förtroende (Renberg, 2007). Även bildens kvalitet 
visar seriositet och skapar förtroende. 

Till skillnad från För att tentan gick bra, där IQ talar med mottagaren som “vi”, talar IQ till 
mottagaren i Tonårsparlören som “du”, “Ditt barn”, “du som har ett barn”. En förklaring till detta 
är att IQ inte kritiserar mottagarens konsumtion, utan mottagarens barn och därför inte känner 
behovet av att vara lika försiktig med att peka ut någon.  

Annonsen För att tentan gick bra, som talar till unga vuxna och specifikt studenter, har många 
faktorer de vill att målgruppen ska känna igen sig i. Skorna som man ser sticka ut under bordet är 
av märket Converse, vilket vi vet av erfarenhet de flesta studenter äger ett par av och kan 
identifiera sig med. Plastgolvet kan betyda att festen ägt rum på en hyrd lokal, vilket är vanligt 
inom studentkulturen. På högra halvan av bilden ligger högar med kurslitteratur, en kalender och 
en penna - alla typiska ägodelar för en student. 

7.2.3.2 Logos 
Tonårsparlören påpekar problemet att alkohol är en del av tonåringars liv. Detta ger föräldern 
insikt i att just deras tonåring kan börja eller kanske redan börjat konsumera alkohol. Att ge insikt 
och en så kallad “aha-upplevelse” är del av logos (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Insikten 
mottagaren får i För att tentan gick bra, är att det dricks allt oftare och att den yngre generationen 
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är bra på att hitta tillfällen som rättfärdigar konsumtion av alkohol. Texten i de båda annonserna 
hjälper mottagaren att dra slutsatser som de sedan kopplar samman med bilden.  

Annonserna innehåller inte fakta eller sakliga argument (med undantag för brödtexten som 
informerar om alkoholprofilen.se samt Tonårsparlören), det bidrar till att logos-argumenten är få. 

7.2.3.3 Pathos 
Genom att kombinera det tydligt vuxna whiskeyglaset med det tydligt barnsliga sugröret uppstår 
en kontrast som talar till mottagarens känslor. IQ vill förmedla att barnen inte längre dricker med 
färgglada sugrör utan istället intagit den vuxna världen. Den tydliga kontrasten mellan barnsligt 
och vuxet, skapar ett känsloargument som kan få föräldern att med oro inse hur hens barn allt mer 
kommer i kontakt med alkohol. Därefter kommer Tonårsparlören som en hjälpande hand att 
hantera problemet. Skuld kan även förekomma om en förälder köpt alkohol till sitt barn. Agrawal 
och Duhachek (2010) menar att skuld kan vara en effektiv känsla att förmedla vid 
kommunicerande av hälsobudskap.   

Tanken med För att tentan gick bra tolkar vi är att man genom igenkänning ska ifrågasätta sina 
egna vanor och på grund av oro eller intresse göra testet på alkoholprofilen.se. Annonsen visar 
även på motgångar, både då tentan gick dåligt och för att tjejen i de båda situationerna tappat 
kontrollen, för att skapa pathos-argument i form av empati. Detta görs för att mottagaren ska 
kunna identifiera sig med hennes sätt att ursäkta sitt drickande och sedan reflektera över det.  

7.3 Sammanfattning av retorisk och semiotisk analys 
IQ använder sig mindre av logos och mer av känsloargument. De sätter förväntningar på 
mottagaren att aktivt dra slutsatser om situationerna och själva avgöra vad som är det 
underliggande budskapet. IQ:s effekt enligt ethos är deras roll i alkoholfrågan som fungerar som en 
vän och inte som en auktoritär myndighet. De talar till mottagarna som “vi” och pekar inte ut 
någon. Känslomässigt, enligt pathos, bygger de i de fyra analysenheterna huvudsakligen på 
igenkänning eller obehag. Den obehagliga situationen i Va som folk, den obehagliga sanningen i 
Tonårsparlören och igenkänningen i Äntligen torsdag! och För att tentan gick bra.  

Semiotiskt bygger IQ upp sina reklamfilmer och -annonser med att skapa vardagliga situationer 
och platser och ha vardagliga människor till att spegla den svenska alkoholkonsumtionen. Det är 
genom semiotiska tecken vi tolkar situationerna och bildar uppfattningen av vad reklamen försöker 
säga, vad budskapet är. Bildsnitten bjuder in mottagaren att sitta med vid bordet, se vad 
huvudpersonen ser eller få en helhetsbild av miljön. På detta sätt engageras mottagaren genom att 
antingen känna delaktighet, igenkänning eller se hur situationen i fråga utspelar sig och bildar en 
uppfattning tillsammans med omringande komponenter.  
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7.4 Analys hälsokommunikation  
De fyra analysenheterna är en del av olika kampanjer som enligt Jarlbro (2015) klassas som 
hälsokommunikation. En av grundstenarna inom hälsokommunikation är att man marknadsför 
idéer och värderingar som främjar folkhälsan (Jarlbro, 2010). Det finns tecken som tyder på detta 
genom den retoriska och semiotiska analys vi gjort. IQ arbetar med icke-kommersiell 
marknadsföring som är vanligt inom hälsokommunikation, vilket är tydligt efter vår analys. De vill 
inte sälja någon produkt utan snarare få mottagaren att fundera över sin alkoholkonsumtion och 
dess påverkan på hälsan. IQ bygger känslor både semiotisk och retoriskt genom konnotationer och 
ethos- och pathos-argumentering. IQ använder sig av igenkänning, oro och medlidande för att 
väcka känslor som bidrar till en attitydförändring.  

Det som skiljer IQ från andra organisationer som arbetar med hälsokommunikation, är 
avsaknaden av logos-argument i reklamfilmerna och -annonserna. IQ använder sig inte av siffror 
och statistik för att sprida sitt budskap i medierna. De väljer istället att försöka “locka” mottagaren 
till att själv ta initiativ till att få en smartare syn på alkohol. Därför omfattar IQ:s reklamfilmer och 
-annonser situationer som startar en tankeprocess, vilket sedan ska leda till att mottagaren följer 
den avslutande informationen och exempelvis går in och gör testet.  

Det intressanta med IQ och dess reklamfilmer och -annonser ur ett hälsokommunikativt synsätt, är 
att de inte “förbjuder” ett beteende. Då alkoholen är ett sådant normaliserat fenomen i det svenska 
samhället skulle marknadsföringen få motsatt effekt. IQ:s reklamfilmer och -annonser är en slags 
“mjuk” hälsokommunikation och genom väl uppbyggda ethos- och pathos-argument bidrar det till 
att IQ är trovärdigt och har potential till att förändra människors beteende och attityd i 
alkoholfrågor.  
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8. Diskussion 

Vi har utifrån analysen kommit fram till tre verktyg som är återkommande i IQ:s 
reklamkommunikation. Vi kommer nedan att redogöra för dessa samt återgå till våra 
frågeställningar och belysa dessa genom att sammanföra analys och teori samt tidigare 
forskning. 

8.1 Kontraster 
Det är IQ:s användande av kontraster och snabba stämningsförändringar ur retoriskt perspektiv, 
som får oss att tycka att valet av analysenheter är intressant i samma spår som Østbye och Larsson 
(2004).  

Detta användande ser vi tydligt i Va som folk, Tonårsparlören och För att tentan gick bra. I dessa 
reklamfilmer och -annonser står kontrasterna för en stor del av budskapsbyggandet. I Va som folk, 
blir en mysig jobbfika snabbt till en obehaglig grupptryckssituation. I Tonårsparlören blandas det 
vuxna och sofistikerade, som whiskeyglaset symboliserar, med det barnsliga och oskyldiga i 
sugröret. I För att tentan gick bra blir tentan avgörande för tjejen, där en godkänd tenta blir till en 
social fest och en underkänd tenta till en ensam berusning hemma.  

Kontrasterna i Va som folk är genom semiotiska tecken byggda till att tillsammans skapa en 
annorlunda kombination av händelser. Det obehagliga i reklamfilmen är hur den trevliga 
fikastunden - byggd genom miljöskapande inredning och vårt förhållningssätt till kakor, som ofta 
förekommer i trevliga situationer - utvecklar sig till en mobbningssituation med ett pressande 
grupptryck som vanligast förekommer i alkoholsammanhang.  

Tonårsparlören bygger på kopplingen mellan vuxna och ett sofistikerat sätt att dricka alkohol och 
sugröret är föga förvånande kopplat till barn. Kombinationen av detta skapar även det ett obehag 
där kombinationen blir skadlig för barnen.  

För att tentan gick bra:s kontraster är byggda på semiotiska tecken som tydligt pekar på 
skillnaden mellan sociala fester och ensamma berusningar. Den vänstra sidan är fylld av index som 
pekar på festlighet och högra sidan har index på avbrutna studier. IQ vill i denna annons förmedla 
att båda situationerna är destruktiva.  

Kontrasterna i dessa reklamfilmer och -annonser är vad som gör dem intressanta i en så kallad 
brytning av bildtradition (Østbye & Larsson, 2004).  
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8.2 Igenkänning  
I Va som folk, För att tentan gick bra och Äntligen torsdag! ser vi ett tydligt 
identifikationsbyggande där speciellt semiotiska tecken bidrar till en miljö eller gestaltar en vardag 
för mottagaren att känna igen sig i. Medlidande och igenkänning är de pathos-argument som får ta 
stor plats då IQ använder sig mindre av logos-argument. Vi-känslan de bygger som 
förtroendeskapare är en del av ethos (Karlberg & Mral, 1998), där IQ figurerar som ansvarstagande 
sändare. 

I Äntligen torsdag! ser vi att IQ spelar på de vanliga stereotypa bilder svenskar kan ha av andra 
europeiska länder. Igenkänningen byggs via rollinnehavarna, deras samtalsämnen och miljöerna 
de befinner sig i.  

För att tentan gick bra vänder sig till studenter och innehåller därför komponenter tydliga för 
målgruppen - exempelvis Converse och kurslitteratur. Just kurslitteraturen är ett index på att hon 
studerar och festandet - vilket mycket av tecknen på vänster sida tyder på - är för många en stor del 
av studentlivet.  

Va som folk innehåller en vardaglig miljö, vardagliga människor och börjar i en vardaglig situation. 
Situationen som sedan uppstår har förmodligen målgruppen upplevt, antingen själv eller sett det 
hända.  

I de reklamfilmer och -annonser som innehåller flertalet människor, demonstrerar IQ hela 
samhällsspektrumet med människor som uppfattas ha olika etniska bakgrunder, kön och ålder.  

8.3 Vänfunktion 
Genom att använda “vi” som tilltal i reklamen, pekar inte IQ ut “de som dricker för mycket”, utan 
påpekar istället att alkohol är ett problem som rör alla. Istället för att agera som en auktoritär 
myndighet, verkar IQ istället som en vän som kommenterar ditt drickande. Enligt Witte (refererad 
i Jarlbro, 2010) leder skrämselargumentering till förnekelse och når därför inte fram med 
budskapet. Detta kan vara en anledning till att IQ försöker skapa den vi-känsla som blir en effekt 
av att använda ordet “vi” och inte “du” eller “ni”.  

Samtidigt säger Witte (refererad i Jarlbro, 2010) att skrämselargumentering tillsammans med 
budskap som ger individen handlingskontroll kan vara effektiv.  

Vi ser genom hälsokommunikationens principer enligt Witte, att IQ använder sig av en blandning 
mellan vi-känsla och obehagliga situationer (som i funktion av skrämselargumentering) i 
kombination med handlingskontroll genom Tonårsparlören eller alkoholprofilen.se.  
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8.4 Svar på frågeställningar 

• Vilka retoriska och semiotiska tecken använder IQ sig av för att skapa argument som lämnar 
budskap till läsaren?  

Semiotiska tecken används för att skapa miljöer och beskriva en situation. Index pekar ofta på att 
något har hänt som får mottagaren att ana en kontext som rör personerna i reklamfilmerna och -
annonserna. Dessa semiotiska tecken bygger olika retoriska strategier som skapar argument för 
mottagaren. IQ använder sällan eller få logos-argument, därför ligger större fokus på ethos och 
pathos, där de tar rollen som en vän och talar genom igenkänning och obehagliga situationer som 
ska verka för insikt i alkoholkulturen.  

• Hur är IQ:s kommunikation i reklamfilmerna och -annonserna uppbyggd i förhållande till 
hälsokommunikation och dess principer? 

IQ:s reklamfilmer och annonser följer till stor del de principer som finns inom 
hälsokommunikation. De är riktade till en tydlig målgrupp (unga vuxna och föräldrar till 
tonåringar), vilket är viktigt i dagens informationsbrus. Agrawal & Dyhachek (2010) och Jarlbro 
(2015) belyser vikten av detta. Målgruppen måste förstå att det rör dem själva, vilket IQ 
åstadkommer med hjälp av igenkänning. Användandet av igenkänning, som den retoriska och 
semiotiska analysen visade på, stärker budskapet ur ett hälsokommunikativt synsätt. Genom 
användningen av tydliga målgrupper bygger IQ på enkelhet i budskapet. De använder sig inte av 
vetenskapliga termer då de anser att effekten av det blir negativ. Tonen i IQ:s reklamfilmer och 
annonser är varierande. De använder sig av pathos-argument för att skapa känslor hos mottagaren. 
Återigen blandar IQ oro och medlidande i funktion av mild skrämsel med handlingskontroll för att 
få effektivitet i budskapet (Witte refererad i Jarlbro 2010).  

Enligt CDC (2011) brukar social marketing inom genren hälsokommunikation innehålla 
uppmaningar som ”sluta röka”, ”använd kondom” och ”ät hälsosamt”, för att ändra ett beteende. 
IQ använder sig även de av en uppmaning, “Var rädd om dig”, vilket är en “mjukare” uppmaning 
än de traditionellt använda orden. Detta skapar mindre uppfattning som hälsoorganisation och - 
än en gång - mer som en vän som bryr sig om din hälsa.  

IQ:s kommunikation är tydlig hälsokommunikation samtidigt som deras verksamhet för en 
“mjukare” kommunikation än andra hälsoorganisationer.  

Genom pathos, som byggs av semiotik och talar till mottagarens känslor, verkar IQ för att på ett 
mer effektivt sätt sprida ett viktigt budskap (Agrawal & Duhachek, 2010). Ethos bygger sedan 
genom semiotiska tecken ett förtroende, vilket är vitalt inom hälsokommunikation. Jarlbro (2010) 
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poängterar vikten av att mottagarna hyser förtroende och litar på dem som kommunicerar om 
olika hälsofrågor.  

  !37



9. Slutsats 
Avslutningsvis sammanfattar vi denna undersökning genom att ge en övergripande 
sammanställning. Sist nämner vi de öppningar vi kan se inför vidare forskning för att skapa en 
mångfacetterad kunskap om ämnet. 

Resultatet visar att IQ använder sig av hälsokommunikativa principer i sina budskap. Genom 
semiotik och retorik bygger de sina argument i reklamfilmerna och -annonserna så att de 
hälsokommunikativa aspekterna följs. Däremot följs de på ett försiktigt sätt med sin ”mjuka” 
argumentation och kommunicerar inte enligt social marketings rättframma kommunikation.  

Vi ser i likhet med Jarlbro (2015) att IQ använder sig av mindre direkta budskap när mottagaren är 
familjär med ämnet. I de indirekta budskapen kan humor och andra positiva känslor användas som 
ett verktyg för att hålla mottagarens intresse vid liv efter överexponering av ett budskap. Detta kan 
vara en förklaring till varför IQ väljer att använda mindre logos-argument och istället talar till 
mottagaren genom pathos och ethos för att ändra ett beteende.  

Anledningen till att IQ väljer sin vän-funktionella, mjuka och igenkännande kommunikation, kan 
vara att alkohol i samband med hälsoproblem för många är tabubelagt och måste därför talas om 
på ett pedagogiskt och försiktigt sätt. De använder sig av igenkänning, vän-funktion och kontraster 
för att sprida sitt budskap. Detta går att urskilja i den semiotiska och retoriska analys vi genomfört, 
som tyder på användandet av ethos- och pathos-argument i kombination med tecken för 
igenkänning. Semiotiken och retoriken pekar också på det underliggande budskap IQ bjuder in 
mottagaren att tolka genom exempelvis bildvinklar och miljö.  

9.1 Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att göra en kvantitativ studie av mottagandet av de olika 
kampanjerna, i likhet med en enkätstudie, för att undersöka hur IQ uppfattas. Detta i kontrast till 
denna kvalitativa undersökning som fokuserat på kodandet av meddelandet och avgränsat sig från 
den mottagande aspekten. Det vore även intressant att inkludera de som inte tillhör IQ:s primära 
och sekundära målgrupp för att skapa kunskap om deras intryck av reklamfilmerna och -
annonserna. Även om IQ har en primär och sekundär målgrupp, nås en ännu bredare grupp då 
IQ:s meddelanden ofta distribueras via TV och tryckt media. Denna bredare grupp mottagare kan 
vara alkoholkonsumerande och påverkas därför också. Förståelse för en bredare mottagarskaras 
perception kan därför vara av intresse för att inte ett budskap ska mottas fel av en mindre påtänkt 
mottagargrupp, vilket det finns risk för inom hälsokommunikation.  

Ur ett hälsokommunikativt perspektiv vore det även intressant att jämföra IQ:s ”mjuka” 
hälsokommunikation kontra ett ”hårdare” och vad effekterna av de olika kommunikationssätten 
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blir. Det som kan undersökas är i så fall vilket av de två sätten som förmedlar sitt budskap mest 
effektivt och hur de skiljer sig åt i tillvägagångssätt.  
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Bilagor 

Analysschema 

Semiotisk analys 
• Vilka semiotiska tecken syns i reklamfilmerna? Hur kan de tolkas? 
• Hur konnoteras innehållet? Vad är den bakomliggande betydelsen? 
• Används bildvinklar för att ”bjuda in” mottagaren? Hur? 

Retorisk analys 
• Hur skapas ethos? – Hur används det för att skapa förtroende? 
• Hur skapas logos? – Med vilken information argumenterar sändaren? 
• Hur skapas pathos? – Vilka känslor försöker mottagaren skapa? 

Hälsokommunikation 
• Följer IQ de hälsokommunikativa principerna vid formulering av ett budskap? 

- Enkelhet 
- Konsistens 
- Tydlighet 
- Budskapets ton 
- Trovärdighet 
- Målgruppens behov 
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Transkribering 

Kursivt - vad som händer i bilden och hur personer ser ut. 
(Parentes - detaljer så som inredning, saker i bakgrunden etc) 
- Citat/replik 

Reklamfilm 1: Äntligen torsdag! 

Längd: 1:02 
Publicerad: År 2015 
Distribuerad: TV, sociala medier. 

Scen 1: Utspelar sig i ett kök. Personerna pratar franska sinsemellan. Undertextat på svenska. 

En man (25-30år) iklädd ljusblå skjorta sveper ett glas (okänt innehåll) innan han börjar prata 
med en kvinna (25-30år) som har en röd blus på sig. Klockan i bakgrunden visar halv sju.  

-  Hur var det på jobbet idag? säger mannen. närbild 

- Bra. Jag träffade en ny säljchef på måndagsmötet, svarar kvinnan. långsam utzoomning 

Hon tar upp en box rödvin och häller sedan upp ett glas till mannen, tydligt porlande ljud. 

-  Hon kommer också från Borlänge, säger kvinnan (svenskt uttal på Borlänge). 

Mannen hackar något med hjälp av en kniv, tydligt ljud av kniv mot skärbräda. Kvinnan tar upp 
något ätbart från en gryta som står på köksön. 

-       Apapapap, säger mannen och stoppar henne. 

Han lägger ner kniven för att sedan smaka på vinet. 
Kvinnan och mannen ler mot varandra och det finns något kärleksfullt i luften. halvbild 

(Köket är modernt men med en gammal prägel. Man ser att det förbereds mat då det ligger 
en mängd produkter på köksön. Mjölk (Arla), tomater, creme fraiche, olivolja (ICA:s), 
tomatpuré. Det står även en kastrull där det läggs ner diverse ingredienser.) 
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Scen 2: Personerna pratar danska sinsemellan. 

Samma man (25-30år) kommer in i samma kök som föregående scen drickandes en flasköl. 
närbild Med sig har en annan manlig kompis (25-30år). Klockan i bakgrunden visar även här 
på halv sju. 
Man 1 går fram till kylen och tar fram två öl. Den andra mannen lägger innebandyklubbor på 
köksön. Tydligt skrammel från flaskorna översiktsbild över kök 

- Jag har lite gryta kvar från igår. Vill du ha? 

- Ja tack, svarar man 2. 

- Men allvar, ska du verkligen ha en dieselbil?, frågar man 2. närbild 

- Självklart, de drar mycket mindre! svarar man 1. 

Slänger fram en plastlåda på köksön. översiktsbild  

Man 2 öppnar två flasköl mot varandra, flaskan pyser. närbild på flaskorna Han kastar sedan 
ena kapsylen på sin kompis (man 1). halvbild De har en skojsam ton mot varandra. 

- Jo, men hur låter den då? Som en jävla traktor “Duhduhduhduh”, säger man 2 och härmar en 
traktor. halvbild 

Man 1 skrattar och tar en klunk. halvbild på man 1 över man 2s axel 
  
Scen 3: Personerna pratar italienska (svartvitt) 

Mannen och kvinnan från scen 1 sitter på en restaurang. Mannen dricker upp det sista ur ett 
vinglas, närbild över kvinnans axel   

- Hur är din nya säljchef? Har du hunnit snacka med henne? frågar mannen.  

Kyparen kommer med två glas ”grappa” (spritdryck) (det är en polisbil i bakgrunden) Kvinnan 
röker en cigarett. närbild kvinna och glasen som kommer in på bricka i förgrunden 

- Två kaffe, två grappa, säger kyparen och ställer beställningen på bordet.  

- Tack, säger paret. 

  !3



(Kyparen är kvinna och hon är klädd i traditionella serveringskläder. Vit skjorta, svart fluga och 
väst och ett förkläde.) halvbild 

- Ja, lite. Hon verkar trevlig. Men idag hade hon skinnbyxor, förklarar kvinnan. närbild på man 

Paret fnissar åt det faktum att säljchefen hade skinnbyxor på sig. 

- Puuuh, fnyser mannen.  

- Skål! säger kvinnan. översiktsbild 

Glasen klingar tydligt och de skålar med grappan. Trafikljud i bakgrunden. 
En kvinna med cykel går förbi. 

(Det står vinglas, kaffekoppar och avecglas vid på bordet. 
Kvinnan är klädd i ljus skjorta, mörka byxor och vita skor. Hennes hår är uppsatt i en tofs. 
Mannen har en kofta med olika färger, svarta byxor och svarta skor. 
Restaurangen ser ut att vara traditionellt italienskt med korgstolar och vita dukar. Det sitter ett par 
till vänster om dem, även de dricker vin. I bakgrunden skymtar även andra gäster.) 
  

Scen 3: Personerna pratar brittiska. 

Mannen från de tidigare scenerna ses svepa en öl med omringad av tre kamrater. närbild Man 
(2) är samma man från scen nr 2, han sitter brevid man 1 medan en kvinna av Afrikanskt 
ursprung och en korpulent man med kraftigt skägg sitter mittemot dem. 

Den mörkhyade kvinnan kommer tillbaka till bordet med 4 öl som sätts ner med en tydlig dunk. 
Bordet skiner upp. halvbild 

(De sitter två och två på soffor med ett bord emellan. Soffan är i brunt skinn och de ger 
associationer till en bar eller pub. De sitter i ett bås. På en griffeltavla går det att läsa: ”veckans 
erbjudande. Plankstek + storstark 129:-”. Texten är skriven med stora bokstäver.) 

- Har ni hört att Maria i receptionen har blivit tillsammans med Jörgen Andersson? (kvinna) 
närbild 

närbild på man 1 

- Den långa killen på plan 2? säger Man 1. halvbild  
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- Det är ju sjukt, svarar Man 2. närbild 

De ser alla skeptiska ut när de får höra nyheten. 

- Det är deprimerande. (man 3) halvbild på kvinnan och man 3 

Kvinnan och man (2) skrattar. 

- Imorgon är det fredag, det kommer bli toppen! Då kör vi! säger man 1. helbild 

De skålar med sina ölfyllda glas. närbild 

(Det står 8 glas på bordet samt en skål jordnötter och salt & peppar. Baren verkar vara av den äldre 
sorten. Ljuslyktor hänger på väggarna och de sitter i bås och rygg i rygg med andra gäster som även 
de sitter i bås.) 
  
Sorl i bakgrunden i hela scenen. 

Scen 5: Personerna pratar svenska. 

Alla fem personer från de tidigare scenerna är på nattklubb. Musiken är hög och det är färgade 
lampor i tak och på väggar. De står på rad vid en bar och dricker varsin shot - grimarserar. 
halvbild, filmad från bartenders sida av baren Man 1 smäller ner glaset på bardisken 
närbild  

(Ginflaska och shaker i förgrund, alltså på baren) 

De fem vänder sig om mot dansgolvet med ytterligare varsin shot i handen översiktsbild. De 
lyfter upp glasen mot taket samtidigt som de skriker: 

- FREEEEDAG!!  

(Alla i reklamen är 25-35 år och har vanliga, trevliga uteseenden.) 

En vit textrad visas: “Vi har blivit kontinentala i veckan.” En rad till dyker upp nån sekund senare: 
“Men dricker fortfarande svenskt på helgen.” 

Texten försvinner och byts till: “Testa dina vanor på alkoholprofilen.se” 
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Under visas IQ:s orangrea logotyp. 

Bakom texten ser man hur de dricken sin andra shot. 

Reklamfilm 2: Va som folk 

Längd: 0:45 
Publicerad: År 2015 
Distribuerad: TV, sociala medier.  

Närbild på kakburk som går mellan händer runt ett bort. 
(Välklädda armar, kaffekoppar, tidning) 

Kvinna i 30-årsåldern tar emot kakorna och tar en kaka. Hon har skandinaviskt och vanligt men 
trevligt utseende, blond, uniformklädd (skjorta, väst, namnbricka) halvbild. 

(Fönster i bakgrund med vita gardiner, stolar och bord, växt. På bordet: kaffekoppar, socker, 
blommor i vas.) 

- Det här är min sista, säger kvinnan och håller upp kakan. 

Mannen bredvid henne, som sitter vid bordets kortände, tar emot kakorna närbild och skickar 
de vidare åt höger utan att ens titta ner i burken halvbild och fortsätter samtalet med kvinnan 
som givit honom burken. Även denna man är i 30-årsåldern, kanske runt 35, och ser även han 
trevlig ut utan att vara ”fotomodellsnygg”. Han har också ett skandinaviskt utseende.  

Den mörkhåriga kvinnan till höger om honom - som han nyss skickat kakorna till -  stöter burken 
mot hans överarm. halvbild mellan axlar Hon ser ut att vara runt 35, kan ha utländsk påbrå 
och har även hon skjorta, men en sjal knuten runt halsen. 

- Nej.. nej tack det är bra, säger mannen och vänder sig mot den avbrutna konversationen igen.  

- Meh, ta en kaka, säger kvinnan och håller menande fram burken framför honom. närbild på 
mannens profil med kvinnan bakom 

- Nej men det är bra, jag har redan ätit tre stycken, svarar mannen. halvbild mellan axlar 

Bakom dem är det rörelse, nån går bakom och flyttar på en växt.  
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En annan man vid bordet, lite äldre, kanske runt 40, klädd i kavaj och slips, tittar på först henne 
och sen honom och ser lyssnande ut. närbild 

- Ja och? Jag har käkat fem, säger kvinnan. närbild 

- Anders, kom igen. Ta en kaka och va som folk, säger mannen i kavaj. närbild med blonda 
kvinnan och Anders i förgrund 

- Ja, säger kvinnan uppmanande och viftar men en kaka under näsan på Anders. närbild på 
ander och handen 

Anders skakar på huvudet. Gruppen runt bordet har tystnat och alla sitter nu vända mot Anders 
vid bordsänden (runt bordet sitter sammanlagt sju personer). I bakgrunden (ny vinkel) ser man 
resten av rummet med fler fikabord och människor. översiktlig halvbild  

- Det är bra, jag är nöjd. 

Ytterligare en kvinna vid bordet småskrattar och fnittrar. 

- Sluta va så mesig, säger mannen i kavaj. samma översiktliga halvbild 

Den mörkhåriga kvinnan till höger om honom (hon som försöker få honom att ta en till kaka) ser 
stött ut och gör ett passande ljud ”öh?!”. närbild Hon tittar på den blonda kvinnan mitt emot, 
som skickat Anders burken, för medhåll. Hon ser i sin tur på Anders och ser ut att försöka känna 
av Anders reaktion. närbild  

Den hetsande kvinnan tar en kaxigt bett av sin kaka och börjar upprepa långsamt medan hon 
dunkar i takt i bordet:  

- Anders, Anders, Anders… närbild 

Mannen i kavaj stämmer in medan han tittar mot den mörkhåriga kvinnan. närbild En fjärde 
kvinna som suttit tyst, himlar med ögonen. närbild 

Den hetsande kvinnan försöker trycka på Anders en kaka och Anders ser generad ut medan han 
väjer undan för hennes hand. närbild mellan axlar Andra i bakgrunden har också börjat 
stämma in halvbild på kök, tillsammans med de runt bordet. Snabba klippningar går 
mellan deltagarna i hejaropen, Anders som försöker undvika kakan och folk i bakgrunden som 
också engagerat sig i ropen. snabba närbilder 
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- Jag vill inte ha nån, skrattar Anders ursäktande. 

Kvinnan viftar intensivt med kakan och grimaserat åt Anders att ”Kom igen då!”. Ropen övergår 
till ett uppbyggande ”Ooooooooo”. Anders tar uppgivet upp en kaka ur burken och håller upp den 
som för att demonstrera tydligt att han faktiskt tagit en kaka.  snabba närbilder 

Den mörkhåriga kvinnan skrattar nöjt åt att hon fick Anders att ta en kaka medan den blonda 
kvinnan mitt emot sneglar på Anders över sin kaffekopp.  närbild 

- Bravo! ropar en man.  

Anders tittar runt bordet och försöker hålla god min för att sen sitta ner i bordet, märkbart tagen 
av situationen. närbild 

Samtalet fortsätter runt bordet.  

En vit text visas: 
”Tänk om vi tjatade lika mycket om allt,” 

några sekunder senare kommer resten av meningen under: 
”som vi tjatar om alkohol.” 

Textens byts mot IQ:s orangea logotyp med texten ”Var rädd om dig.” under. 

Anders i bakgrunden bakom texten tar ett litet bett på kakan. 

Vinklarna genom filmen är mestadels närbilder och halvbilder, mycket mellan axlarna på de 
runt bordet och man hamnar på en nivå som inbjuder till att tittaren sitter med vid bordet. Färg- 
och ljussättningen är ljus och stilren i jordnära färger.  
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Annons 1: För att tentan gick bra...  

Publicerad: År 2014, i samband med IQ:s studentkampanj, i samarbete med Sveriges Förenade 
Studentkårer.  
Format: liggande 

Bilden visar en tjej i 20-25-årsåldern. Bilden är fotograferad ovanifrån och är delad på mitten, så 
att tjejen den föreställer på vänster sida är i en situation med sin vänstra halva och hennes högra 
sida i en annan situation.  

Den västra sidan av bilden visar hur tjejen ligger på ett bord. Hennes arm hänger över bordskanten 
och man kan skymta att hennes naglar är målade rosa. Hon har slutet öga och halva hennes mun 
har läppstift.  Hon är festklädd i en ljusgrå klänning och har utsläppt, lockigt och blont hår. I håret 
ligger intrasslade serpentiner. På bordet står ett tomt glas och det ligger paljetter utspridda på både 
bord och golv. Även där litter serpentiner och drinkparaplyn och tomma burkar och flaskor. Man 
ser även ett rosa nagellack och kalastutor. Från under bordet sticker ett jeansklätt ben ut med 
Converse-sko.  
En stor vit text skriven med versaler i övre vänstra hörnet säger “FÖR ATT TENTAN GICK BRA.” 

Den högra sidan visar hur hon ligger på en säng eller soffa i röd t-shirt. Hennes hår är i en lös fläta. 
Sängen eller soffan har ett grått överkast (relevant kan vara att överkastet är en produkt från IKEA) 
och hennes huvud vilar på en svart kudde med en blomma och blad på. Hennes öga är öppet. 
Golvet är täckt av mörkblå matta. På golvet ligger högar av böcker som uppfattas som kurslitteratur 
med sina tydliga titlar en kalender, ett nagellack i ljus färg, en bläckpenna och en vält vinflaska, 
som gjort fläckar i en uppslagen bok. På en av bokhögarna står ett urdrucket glas med spår av 
rödvin i botten. Hennes vänstra arm ligger på hennes mage och korsar linjen in till den andra 
bilden. Handens naglar är målade i en ljus färg. 

I högra hörnet finns en text i samma stil som i det vänstra: “FÖR ATT TENTAN GICK DÅLIGT.” 

I nedre högra hörnet finns IQ:s orangea logotyp med texten “Var rädd om dig” under och en längre 
och mindre text med information om alkoholprofilen.se.  

“Vi har blivit experter på att hitta en bra anledning att dricka. Vi dricker för att vi är glada eller för 
att vi är deppiga. För att terminen har börjat eller för att den är slut. För att det är fint väder eller 
för att det är så förbaskat regnigt. Innan man vet ordet av kanske man dricker för mycket, för ofta. 
Nu kan du testa dina vanor på alkoholprofilen.se. Så ser du vart du är på väg innan du kommer 
dit.” 
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Annons 2: Vad dricker ditt barn ikväll?  

Publicerad: År 2013, i Tonårsparlören 
Format: Stående 

Bilden föreställer en svart yta med en svart bakgrund. Bilden är hårt vinjetterad och gränsen 
mellan ytan och bakgrunden är svår att urskilja. Mitt på ytan står ett tjockbottnat glas i stilren 
whiskeystil, som reflekteras rakt mot läsaren i den blanka ytan. Glaset är till en fjärdedel fyllt med 
en bärnstensfärgad vätska med 2 isbitar i. I glaset, lutat åt vänster, står ett grönt spiralsugrör i 
plast. Ovanför den spiratformade delen sitter en figur i form av en vinkande groda i rosa klänning. 
Högst upp i högra hörnet syns IQ:s orangea logotyp. I nedre högra hörnet finns en bild på 
Tonårsparlören och i höjd med den, vänsterjusterad, står en text i svagt orange/aprikos med 
överskriften “Vad dricker ditt barn ikväll?”. Texten under ger information om Tonårsparlören: “I 
15-årsåldern börjar många barn fundera på att dricka annat än obegränsade mängder läsk. 
Dessutom brukar detta sammanfalla med en tid då de tycker sig ha drabbats av föräldrar som inte 
förstår någonting och som hela tiden gör fel. För att göra det lättare för både dig och ditt barn att 
prata om alkohol - och andra frågor som dyker upp i tonåren - har vi gjort Tonårsparlören. Du som 
har ett barn som fyller 14 i år for den med posten. Dessutom finns all fakta och alla tips samlade på 
tonårsparlören.se”
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