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Förord
Våren 2014 blev jag kontaktad av IQ:s VD Magnus Jägerskog och frågan
ställdes huruvida jag ville genomföra en samlad analys av IQ:s tioåriga
verksamhet. Föreliggande rapport är ett resultat av denna analys.
genom åren har jag utvärderat flera olika kommunikationsaktiviteter inom hälsoområdet, men att få djuploda och studera IQ:s verksamhet under en tioårsperiod har
varit ett av de absolut intressantaste och roligaste utvärderingsuppdrag jag har haft. Det
har varit roligt helt enkelt för att verksamheten är så bra och genomtänkt om man vill
lyckas inom forskningsfältet strategisk kommunikation i allmänhet och inom hälsoområdet i synnerhet. Som utvärderare blir man lätt gnällig och sitter och nagelfar allt
som kunde gjorts b
 ättre. I IQ:s fall är allt bra. Sällan har undertecknad skrivit en sådan
positiv rapport som Du nu håller i handen.
Vad är det då som varit så bra med denna verksamhet? Jo, att val av kommunikationsstrategi, mål och målgrupper samt budskap är sammanhållna och genomtänkta och
bygger på befintlig kunskap och forskning. Genom att följa IQ:s verksamhet från start
till dags datum kan vi även konstatera att IQ:s varumärke är starkt och förtroendet för
IQ är stort hos allmänheten och att IQ över tid har fått inta en allt större roll som expert
när det gäller olika frågor inom alkoholens område.
IQ verkar inte bara indirekt och direkt visavi sina målgrupper utan har efterhand blivit
en allt viktigare opinionsbildare inom området, vilket självfallet är viktigt och angeläget
i en tid när inte minst alkoholreklamen blir allt mer synlig och aggressiv.
För att minska skadeverkningarna av alkohol i det svenska samhället krävs engagemang
av flera olika aktörer och det är bara att konstatera att IQ är en av dessa och en oerhört
viktig sådan. IQ är också en aktör som även visat sig vara bra på att samarbeta med
andra aktörer inom området, vilket är behövligt inom ett sådant mångfacetterat fält som
alkohol faktiskt är.
Slutligen vill jag tacka IQ för uppdraget. Innehållet i rapporten ansvarar jag helt
själv för.

Lund i januari 2015
Gunilla Jarlbro
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professor i medie- och
kommunikationsvetenskap och verksam vid
Lunds universitet. Hon
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Inledning
iq startade i maj 2005 och är ett fristående dotterbolag till
Systembolaget AB. IQ:s övergripande uppdrag är att bidra till att
svenska folket erhåller en så kallad smartare syn på alkohol, vilket
i sin tur ska leda till att alkoholens skadeverkningar minskar.
Föreliggande rapport är en sammanställning och analys av IQ:s
verksamhet från dess start till dags datum.
Underlaget för densamma bygger på IQ:s eget material såsom
aktivitetsbeskrivningar, uppföljningar av genomförda aktiviteter
samt genomförda attitydstudier och verksamhetsberättelser.
I den följande redovisningen kommer en sammanfattande analys

Denna modell, som är
cirkulär och består av
sex steg, kommer att utgöra
grunden för denna rapports
fortsatta analys.

att göras, dvs. aktiviteter eller kampanjer kommer inte att analyseras var för sig, inte heller kommer redovisningen ske genom att
varje verksamhetsår analyseras för sig. Analysen kommer istället
att redovisas utifrån en etablerad modell för hälsokommunikation
som ursprungligen har utarbetats av Public Health Service i USA
(Freimuth 1992). Modellen går att använda som checklista, oavsett
om man planerar att genomföra en större massmedial kampanj
inom hälsoområdet eller planerar en mer långsiktig insats som
bygger på interpersonell kommunikation. Denna modell, som är
cirkulär och består av sex steg, kommer att utgöra grunden för
denna rapports fortsatta analys.

1

3

5

Under steg 1, som är
grunden för hela processen,
samlar man in material om
såväl ämnet som om den
potentiella målgruppen.
Under denna fas fattar man
även beslut huruvida ytterligare forskning är nödvändig. Ett förslag till kommunikationsstrategi utarbetas,
dvs. det beslutas vilka olika
teorier som ska användas
som riktlinjer vid val av kommunikationsstrategi. Detta
kommer diskuteras under
rubriken Kommunikationsstrategi.
Slutligen definierar man
under denna fas ett mätbart
mål samt fattar beslut
om hur detta faktiskt kan
mätas. Detta behandlas
under rubriken Mål och
målgrupper.

Steg 3 är den fas i processen där informationsmaterial
utarbetas och framförallt
testas på målgruppen – inte
så sällan via så kallade
fokusgruppintervjuer – för
att slutligen efter eventuell
revidering fastställas.

Under steg 5 studeras
informationsinsatsens effekter, dvs. insatsen utvärderas
i relation till de mål som
formulerades under steg 1.
Under denna fas studeras inte bara de mätbara
målen, utan även oönskade
effekter av kommunikationsinsatsen. Här studeras
även den mediebevakning som IQ erhållit, dvs.
icke-betalt medieutrymme.
Detta diskuteras under
rubrikerna Du är inte ensam
på banan, Mediebevakning
samt Utvärderingar.

2
Under steg 2 väljs kanaler
och budskap relaterade till
målgruppen, som diskuteras under rubrikerna
Sändare och budskap och
Medieval.

4
Steg 4 är själva genomförandefasen eller om man
hellre vill implementeringen.
Själva genomförandefasen
kommer inte att behandlas
i något eget avsnitt utan
istället kommer det ges
fortlöpande exempel på
IQ:s olika aktiviteter.

6
Slutligen avslutas modellen
ovan med steg 6 där all
information om mål
gruppen, budskap, kanaler
och informationsinsatsens
effekter samlas för att
kunna bilda underlag för
nästa planeringscykel.
Föreliggande rapport avslutas med Sammanfattande
synpunkter.

IQ:s övergripande uppdrag är att bidra till att
svenska folket erhåller en
så kallad smartare syn
på alkohol, v ilket i sin tur
ska leda till att alkoholens
skadeverkningar minskar.
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Kommunikationsstrategi
Forsman&Bodenfors

© PennFilm Studio 2005

Att ge bort alkohol
i företagsjulklapp är
helt IQ-befriat.
De Xesta människor som får en Xaska Wn
n Bourgogne eller specialkryddad snaps av en kund eller arbetsgivare, tycker att det är en
mycket trevlig julklapp.
Men när man ger bort alkohol till hundratals människor
som man bara känner yrkesmässigt, kan man aldrig veta
säkert. För ungefär 10 procent av mottagarna kan julklappen ställa till med någon slags problem. Och med

Information: Tonårsparlören,
start 2013

tanke på att julen är den tid på året då Xest barn önskar

Självtest: Kaloriprofilen, 2010

sig nyktra föräldrar, är det allt lite konstigt att just
alkohol är en så vanlig företagsjulklapp.
I år har IQ uppmuntrat företag att ge bort något annat än
alkohol i julklapp. Många har nappat, och du känner
igen deras paket på att de är märkta med en liten
trevlig IQ-etikett. Ett bevis på att de är ovanligt
intelligenta julklappar, alltså. God jul!

Anmäl ditt företag
på w ww.iq.se

.se
Detta är ett initiativ från N24 i samarbete med IQ
(som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol).

Kampanj: Företagspresent, 2005–2006

Kampanj: Alkoholprofilen, 2014

Skillnaden mellan
kommersiell och
icke-kommersiell mark
nadsföring är att den förra
ofta uppmanar människor
att göra något, till exempel
att köpa en produkt medan
den icke-kommersiella
marknadsföringen ofta går
ut på att hindra människor
att göra något, till exempel
låta bli att dricka alkohol,
eller avstå från den sista
drinken på festen.

Nätverk: IQ-projekt nr 1085 – Nattfotbollen
i Gottsunda

iq:s verksamhet baseras utifrån tre olika verksamhetsområden, nämligen:
l Information,
l IQ:s nätverk och
l Kunskap.
I merparten av aktiviteter som genomförs samverkar dessa tre områden för att tillsammans uppnå
det övergripande syftet, dvs. en smartare syn på
alkohol. Det teoretiska ramverket för sin strategi
har IQ hämtat från marknadsföringslitteraturen
och använder sig av en modell som kallas Buying
decision process. I den svenska tappningen har
man valt att kalla denna modell för Beteendebeslutsprocess. Modellen bygger på följande
byggstenar:
– skapa uppmärksamhet om en fråga som i detta
fall är alkohol
– ge kunskap, dvs. fakta men också argument
– möjliggöra samtal och reflektion, dvs. påverka
attityder
– aktiv handling, dvs. förändrat beteende.

Att använda sig av teorin om social marketing
är en gammal idé som föddes för mer än femtio
år sedan genom att frågan Why can´t you sell
brotherhood like you sell soap? ställdes.
Likt IQ:s övergripande modell handlar social
marketing om att samma principer som används
i samband med marknadsföring av produkter
kan användas i samband med marknadsföring av
idéer och värden. Skillnaden mellan kommersiell
och icke-kommersiell marknadsföring är att den
förra ofta uppmanar människor att göra något,
till exempel att köpa en produkt medan den
icke-kommersiella marknadsföringen ofta går ut
på att hindra människor att göra något, till exempel låta bli att dricka alkohol, eller avstå från den
sista drinken på festen. Vad jag vill ha sagt med
detta är att det är lättare att via kommunikation
få människor att göra något än att få dem att avstå från ett beteende som dessutom kan vara såväl
invant som förväntat i ett socialt sammanhang.
Många forskare (se till exempel Jarlbro 2010)
menar att teorin har sina begränsningar och anser
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Självtest: Alkoholprofilen, start 2009

App: Fyllekameran, 2011

5

Almedalen: IQ:s seminarium ”Kröka på h
 elfart?”, 2014

IQs ledarkoll
TIps För dIg som är ledare Inom ungdomsIdroTT

Annons: Alkoholprofilen, 2014

Kampanj med film: Smoothness, 2011

den vara manipulativ, eftersom den associeras till
annonsering och marknadsföring av kommersiella
produkter. Den allvarligaste kritiken är dock att
teorin endast erbjuder enkla lösningar på komplexa hälsoproblem. Det är dock min bedömning
att IQ har bemött denna kritik genom att de
använder sig av två olika övergripande kommunikationsstrategier, nämligen såväl vad jag kallar
kampanjstrategi som en community-intervention
strategi.

effektiva när det gäller att åstadkomma långsiktiga förändringar i människors attityder eller
beteenden. Kampanjer kan alltså göra människor
medvetna om ett specifikt hälsoproblem, vilket är
just IQ:s intention med de genomförda eftertankekampanjerna. Man vill att målgruppen ska börja
reflektera över sin alkoholkonsumtion och även
börja prata med andra om alkohol och den roll
det spelar i det sociala livet, dvs. kampanjerna ska
stimulera till interpersonell kommunikation.

Kampanjstrategin i sin mest renodlade form är
använd i IQ:s så kallade eftertankekampanjer som
startade 2007. Dessa kampanjer bygger på film,
som även kompletteras med kommunikation i
andra kanaler såsom tryckta medier och sociala
medier. Kommunikationsforskare är idag ganska
ense om att kampanjer, dvs. masskommunikativa
insatser såsom annonser, ”tv-spots” etc. är mest
effektiva när det gäller att öka medvetenheten
om problemet. Kampanjer kan även fylla en
funktion när det gäller att stimulera interpersonell kommunikation. Kampanjer anses mindre

Utan överdrift kan man säga att målet för IQ:s
kampanjer borde vara att komma högt upp
på den interpersonella agendan, dvs. att få
människor att börja prata om frågan med familj,
vänner och arbetskamrater. Interpersonell kommunikation är ofta effektivare än masskommunikation för att få till stånd en beteendeförändring
hos mottagaren.
Detta resonemang leder automatiskt till att de
ämnen som lämpar sig för massmediala kampanjer är sådana ämnen som inte finns på vare sig

Information: Ledarkoll, alkohol
och idrott, 2013

Interpersonell
kommunikation är
ofta effektivare än mass
kommunikation för att få
till stånd en beteende
förändring hos mottagaren.
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Kampanj och nätverk: IQ
United, alkohol och idrott,
2006.
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Kampanj med film: Rus, 2008

Kampanj och nätverk: Alkolås i skolskjutsar och yrkestrafik, start 2006

Ett viktigt inslag
i alla Community
Intervention-projekt är att
projektledningen har goda
kunskaper om det samhälle
där själva ”interventionen”
ska ske samt att man
skapar goda relationer med
myndigheter, socialarbetare
och eventuella nyckel
personer inom aktuella
organisationer etc.

Kunskapsrapport:
Alkohol och idrott, 2014

 edieagendan eller den interpersonella agendan.
m
Alkohol är ett ämne som visserligen diskuteras
mycket såväl i medierna som i den interpersonella
kommunikationen, men det är i synnerhet alkoholens positiva effekter. Alkoholens skadeverkningar
som ämne återfinns i mycket begränsad utsträckning såväl på medie- som på den interpersonella
agendan. Kort sagt så fyller IQ:s kampanjer en stor
funktion som agendasättare. Kampanjer bidrar till
mediebevakning och får människor att prata sins
emellan om dem. Detta resonemang återkommer
jag till nedan under rubriken utvärderingar.
IQ:s kampanjer uppfyller även de kriterier som
definierar en kampanj, dvs.:
– den ska ha ett syfte
– den ska vara riktad mot en stor mottagargrupp
– den ska ha en klar tidsgräns
– den ska bestå av en samordnad uppsättning
aktiviteter (Rogers och Storey 1989).
Ovan kunde vi konstatera att kampanjer kan fylla
en funktion när det gäller att få upp ett specifikt

Information: Tonårsparlören, start 2013

ämne på dagordningen eller för att stimulera
interpersonell kommunikation. När det däremot
gäller att åstadkomma långsiktiga förändringar i
människors attityder och beteenden, anses kampanjer överlag som mindre effektfulla. För att få
till stånd mer långsiktiga attityd- eller beteende
förändringar brukar Community Intervention
– strategier vara att föredra. (Jag använder enbart
den engelska termen eftersom det inte finns något
täckande svenskt ord för community, vilket kan
betyda både samhälle, samfund, gemenskap etc.)
Community Intervention innebär således i korthet
att man utnyttjar inom regionen eller kommunen
existerande formella och informella grupperingar
för projektets syfte, samtidigt som man söker
skapa nya grupperingar som kan bidra till att
projektets mål uppnås. Ett konstant inslag i all
form av Community Intervention har olika typer
av ”gräsrotsaktiviteter” varit, dock i olika former
och i varierande grad. Ett viktigt inslag i alla
Community Intervention-projekt är att projektledningen har goda kunskaper om det samhälle
där själva ”interventionen” ska ske samt att man
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alkohol
Bilden av ren
i bloggosfä

Mer åter
hå
till berusn llsam attityd
ing

Kunskapsrapporter: IQ:s Alkoholindex 2013,
Alkohol i bloggar, 2014

Kampanj: IQ Stars, alkohol och idrott, 2010

skapar goda relationer med myndigheter, social
arbetare och eventuella nyckelpersoner inom
aktuella organisationer etc. Exempel på denna
strategi kan IQ:s nätverk sägas vara. Sedan IQ
startade har över 1000 olika projekt i IQ:s anda
identifierats och diplomerats. De som står bakom
dessa projekt är allt från kommuner, frivilligorganisationer till enskilda som på olika sätt arbetar
för att förebygga alkoholens skadeverkningar.
2012 formaliserades detta samarbete och ett
nätverk bildades som samlar runt 1500 personer.
Syftet med nätverket är att få inspiration av varandra och att utbyta idéer. Detta nätverk används
också för att lokalt aktivera satsningar med IQ:s
Tonårsparlör, som är ett informationsmaterial
som huvudsakligen vänder sig till tonårsföräldrar.
Avslutningsvis kan vi konstatera att Community
Intervention-projekt ofta är mer effektiva än
kampanjer, om man vill ha till stånd långsiktiga
beteendeförändringar. Det är dock viktigt att
poängtera att det inte handlar om antingen eller,
dvs. ofta kan man behöva kombinera de olika

App: Fyllefilter, 2012

Kampanj: Alkoholprofilen, 2014

 etoderna. Kampanjer är till exempel effektiva när
m
ett nytt ämne ska aktualiseras och interpersonell
kommunikation under en längre tid kan påverka
människor till att förändra ett invant beteende. IQ
är ett föredöme i detta sammanhang, dvs. att Community Intervention-projekt kombineras med kampanjstrategier. Exempel på detta är bland annat
aktiviteterna Alkolås i skolskjutsar och yrkestrafik
som startade 2006 samt Alkohol och idrott som
också startade 2006. Vid båda dessa satsningar har
man kombinerat masskommunikativa insatser som
annonsering i press med ett omsorgsfullt uppbyggande av goda relationer med branschen och dess
företrädare respektive ungdomsidrotten. Denna
strategi är genomtänkt och kan förmodas ha störst
effekt. Kampanjstrategin sätter ämnet på agendan
och man börjar diskutera bland berörda och
genom att engagera nyckelpersoner inom respektive
organisation så blir budskapet levererat av sändare
som kan antas ha stort interpersonellt inflytande
på den aktuella målgruppen. I det förstnämnda
fallet branschföreträdare och kolleger och i det
sistnämnda fallet idrottsledare och eventuella idoler.

Kampanjstrategin
sätter ämnet på
agendan och man börjar
diskutera bland berörda
och genom att e
 ngagera
nyckelpersoner inom
respektive organisation så
blir budskapet levererat
av sändare som kan antas
ha stort interpersonellt
inflytande på den aktuella
målgruppen.
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Mål och målgrupper
Mål och målgrupper
är två begrepp som
ligger nära varandra. Det
är meningslöst att tala
om målgrupper, utan att
samtidigt nämna vilka
mål man som sändare har
med dem. Det är också
meningslöst att tala om
mål, utan att ange vilka
målgrupper målen hänför
sig till.

ett genomgående drag hos många svenska
hälsokommunikationsprojekt är deras övergripande målformuleringar och målgruppsdefinitioner. Allt för övergripande målformuleringar
i samband med förebyggande arbete betyder i
klartext att det är svårt, för att inte säga omöjligt,
att mäta effekterna av genomförda aktiviteter.
Oavsett ambitioner rörande utvärderingar kan
således inga utvärderingar genomföras med
mindre än att målen för verksamheten är så
tydliga att de är mätbara. Vidare finner man i
många hälsoprojekt beträffande val av målgrupp,
att den ena eller andra målgruppen helt enkelt
har valts därför att just den målgruppen varit den
mest tillgängliga. Det hör med andra ord till sällsyntheten att genomförda aktiviteter har grundats
på en genomgripande analys av situationen och
målgruppen.
Denna kritik är inte tillämplig på IQ:s verksamhet. IQ:s val av målgrupp är väl definierat
och vald utifrån aktuell forskning när det gäller
alkoholkonsumtion och inställning till alkohol.
I sammanhanget kan IQ:s genomförande av
Alkoholindex som startade 2010 nämnas. Detta
index är en årligt återkommande undersökning
om attityden till alkohol i Sverige med betoning på berusningsdrickande i olika situationer.
Undersökningens urval består av 2000 svenskar
från 16 år och uppåt. Detta index används dels

för att definiera målgrupper, dels för att formulera
budskap och aktiviteter. IQ:s målgrupper varierar
beroende vilka aktiviteter som är för handen.
I de så kallade eftertankekampanjerna har den
primära målgruppen varit unga vuxna (18–25 år)
och sedan 2014 har man utökat åldersspannet
till 35 år. En rimlig förändring som bygger på
verkligheten, dvs. vi vet att familjebildning idag
kommer allt senare och att man är så att säga ung
vuxen – med allt vad det betyder för det sociala
livet – betydligt längre idag än för än tio – tjugo
år sedan.
I andra projekt är den primära målgruppen
tonårsföräldrar (till barn som är 14 år) såsom i
aktiviteten Tonårsparlören, som är en bok som
skickas hem till målgruppen. Denna aktivitet
startade för IQs del 2013. Detta projekt startade
ursprungligen 2002 av dåvarande Alkoholkommittén och togs sedan över av dåvarande Statens
Folkhälsoinstitut. Sedan IQ ansvarar för projektet
har boken, såväl form som innehåll förändrats
och uppdaterats. Tonårsparlörens sekundära
målgrupp är vuxna som på olika sett arbetar
med ungdomar. Tonårsparlören distribueras och
lanseras även i IQ:s nätverk. Slutmålgruppen i
detta projekt är självklart tonåringar.
Ytterligare målgrupper är yrkesförare – p
 rojektet
Alkolås i skolskjutsar/yrkestrafik, samt idrottsledare – projektet alkohol och idrott. I dessa

NÅGRA TIPS TILL TONÅRSFÖRÄLDRAR
1

Bjud inte på alkohol och köp inte ut.

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar
dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka
alkohol. Det enda man lär dem är att dricka.

Undersökning: Om attityden till
alkohol i Sverige, start 2010

2

Var intresserad och lyssna.

3

Visa att du bryr dig.

En bra relation handlar mest om att bygga upp ett
förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns
tankar och upplevelser.

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata
om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig
berätta varför du är det.

4

Ta hjälp av andra föräldrar.

7

Hjälp till att säga nej.

8

Kom ihåg att du är en förebild.

Var tydlig och sätt gränser.

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto
enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt.

Ibland kan det vara skönt att prata om hur de gör
och kanske slå hål på argumentet ”alla andra får”.

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn
bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej,
även när alla andra säger ja.

Fundera på vilka budskap och värderingar du
förmedlar till ditt barn.

9

Våga släpp taget.

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer
vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp
taget. Men visa att du finns där och att du gärna
hjälper till.

Lita på dig själv.

Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om
saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det
som känns bäst för dig.

5

6

10

Visa kärlek.

Din tonåring måste förstå att du tycker om honom
eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek
betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Information: Tonårsparlören, start 2013

Kampanj och nätverk: Alkolås i yrkestrafik, start 2006.
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projekt är givetvis också slutmålgruppen unga
och målet är att minska skadeverkningarna av
alkohol. Man kan också om man hellre vill i
dessa projekt se yrkesförare och idrottsledare som
vidareinformatörer visavi slutmålgruppen unga.
Sammanfattningsvis har IQ realistiska målgrupper
för sin verksamhet. Att de aktuella målgrupperna
har valts för de olika projekten bygger på befintlig
kunskap och ett gediget forskningsunderlag.
Målgrupperna har definierats dels utifrån sitt
konsumtionsmönster och sin livsstil (eftertanke
kampanjerna), dels utifrån socio-demografiska
faktorer såsom tonårsföräldrar eller yrkesförare.
Mål och målgrupper är två begrepp som ligger
nära varandra. Det är meningslöst att tala om
målgrupper, utan att samtidigt nämna vilka mål
man som sändare har med dem. Det är också
meningslöst att tala om mål, utan att ange vilka
målgrupper målen hänför sig till. Det kan tyckas
självklart att folkhälsoinsatser måste styras av
uttalade, dokumenterade mål. Historien kan dock
visa på flera exempel, där antingen målen har varit alldeles för övergripande eller att olika aktörer
inom ett och samma projekt har haft olika mål
för verksamheten. Detta är dock inte fallet för
IQ:s verksamhet.
Användbara mål i en kommunikationsverksamhet
kan vidare sägas kännetecknas av att de anger
resultat och inte aktivitet. Detta innebär att
tryckandet av en broschyr om till exempel goda
alkoholvanor aldrig är ett mål i sig, utan är en
aktivitet för att till exempel nå målet ”minska
alkoholens skadeverkningar”. Ytterligare en
poäng med tydliga mål är att de även ska fungera
som ett redskap för prioriteringar och vara
underlag för planeringen i samband med kommunikationsprojekt. IQ:s övergripande mål för hela
verksamheten kan sägas vara att minska alkoholens skadeverkningar. Detta mål kan analyseras
som ett systemmål. Mål på denna nivå uttrycks
som att man ska bidra till att lösa ett samhälls
problem som i detta fall är att minska alkoholens
skadeverkningar.
IQ har även så kallade beteendemål. På denna
nivå analyseras målen i anslutning till mål
gruppen. Målen uttrycks som att målgrupper
eller intressenter ska göra något de inte gör idag
(diskutera alkohol med sin tonåring, installera

alkolås i sina fordon, diskutera med sina vänner
om hur man tjatar på att folk ska dricka på
fester, reflektera över sin egen konsumtion och
göra självtestet Alkoholprofilen etc.). IQ har
således flera så kallade beteendemål som man
rent teoretiskt kan anta på sikt ska kunna leda till
systemmålet, dvs. minska den totala alkoholkonsumtionen och på så sett minska alkoholens
skadeverkningar.
Slutligen kännetecknas IQ:s verksamhet av så
kallade kommunikationsmål. Dessa mål, som
självfallet måste styras av beteendemålen handlar
om att förändra mottagarnas föreställningsvärld
genom att påverka människors attityder (till
exempel minskad motvilja mot alkoholfria zoner),
kunskaper (till exempel hur alkoholreklam
påverkar unga), normer, involveringar (vad hen
tycker är viktigt och oviktigt) och intentioner, till
exempel att vara beredd att ta upp frågan om hur
mycket alkohol ens vänner konsumerar.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att IQ:s
verksamhet kännetecknas av såväl visionära som
mer detaljerade mål, varav de sistnämnda går att
mäta effekter av. Målen är realistiska och bygger
liksom målgruppsdefinitionerna på befintlig
kunskap och forskning.

Systemmål
Mål på denna nivå uttrycks som att man ska
bidra till att lösa ett samhällsproblem som i detta
fall är att minska alkoholens skadeverkningar.

Beteendemål
På denna nivå analyseras målen i anslutning till
målgruppen. Målen uttrycks som att målgrupper
eller intressenter ska göra något de inte gör
idag.

Kommunikationsmål
Dessa mål, som självfallet måste styras av
beteendemålen handlar om att förändra mottagarnas föreställningsvärld genom att påverka
människors attityder, kunskaper, normer och
intentioner.

9

Sammanfattningsvis
kan vi konstatera att
IQ:s verksamhet känne
tecknas av såväl visionära
som mer detaljerade mål,
varav de sistnämnda går att
mäta effekter av.

10

Sändare och budskap

En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro

Sändare och budskap
Budskapet kan sägas
vara det som förenar
sändaren med mottagarna
och vice versa i kommu
nikationsprocessen. Ett
budskap lever dock inte ett
eget liv skiljt från ett större
socialt sammanhang

med begreppet sändare kan man dels å syfta
den som står för själva tankeinnehållet i ett
budskap, dels den som förmedlar budskapet. Val
av sändare och budskap är självklart beroende av
de mål som man har satt för sin kommunikationsaktivitet och av den målgrupp man vänder sig
till. I vissa sammanhang kan det finnas en risk att
använda myndigheter och andra vuxna auktoriteter, när till exempel målgruppen är ungdomar
tillhörande olika riskgrupper. Väljer man fel
sändare kan den istället fungera som en negativ
sändare, så att det blir ett värde i sig att inte följa
myndigheternas råd och anvisningar. Detta kan
också uttryckas på följande sätt: fel sändare och
budskapet förkastas av mottagarna. Mycket tyder
också på att ju känsligare ett ämne är för mottagarna, desto större vikt läggs på sändaren.
IQ som sändare har många fördelar när det gäller
att kommunicera om ett sådant känsligt ämne
som alkohol faktiskt är i den svenska kulturen.
Även om IQ är ett dotterbolag till ett svenskt
bolag är det en kvalificerad bedömning att målgrupperna inte uppfattar IQ som en statlig aktör.
Detta vet vi dock inte med säkerhet. Min bedömning bygger givetvis även på de budskap som IQ
levererar som på ett ytterst elegant och finkänsligt
sett avhåller sig från all form av paternalistiskt
tonläge.

81%

Bland gruppen unga vuxna uppger hela 81
procent att de har kännedom om IQ.

IQ har sedan 2006 undersökt hur dess varu
märke uppfattas (i dessa mätningar ingår dock
inte kännedom om IQ:s ägarförhållanden). I
dessa så kallade tracking-mätningar ingår 500
personer som svarar på ett antal frågor månadsvis. Mätningarna visar tydligt hur kännedomen
om IQ ökar över tid bland befolkningen som
helhet (15-65 år) och att kännedom om IQ är
särdeles stor hos den primära målgruppen unga
vuxna (18-35 år). Bland gruppen unga vuxna
uppger hela 81 procent att de har kännedom om
IQ (årsmedeltal för 2014). Även IQ:s trovärdighet och anseende får relativt höga siffror i dessa
mätningar.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att IQ
arbetar effektivt för att stärka sitt varumärke
och har lyckats uppnå såväl kännedom som
trovärdighet hos den primära målgruppen. Båda
dessa faktorer är nödvändiga men inte tillräckliga
betingelser för att kommunicera effektfullt med
målgruppen.
Budskapet kan sägas vara det som förenar sändaren med mottagarna och vice versa i kommunikationsprocessen. Ett budskap lever dock inte ett
eget liv skiljt från ett större socialt sammanhang.
När man analyserar ett givet budskap finns det
med andra ord många dimensioner att ta hänsyn
till. För det första bör man skilja på det budskap
som sändaren vill sända och det som faktiskt
sänds och på det budskap som mottagaren
faktiskt uppfattar. Flera undersökningar visar
att det är ganska låg samstämmighet mellan det
budskap som sändare upplever sig ha sänt och
hur det faktiskt uppfattas och tolkas av mottagaren (se till exempel Jarlbro 2010). Så är dock
inte fallet beträffande IQ:s budskap. De ovan
beskrivna tracking-mätningarna visar tydligt att
den primära målgruppen har helt klart för sig
vad IQ vill förmedla. Även bland befolkningen i
stort är uppfattningen om vad IQ vill förmedla
samstämmig med IQ:s intentioner.
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Hur ett budskap faktiskt ska formuleras är självklart beroende på syftet med
kommunikationen, dvs. om nya fakta ska introduceras, attityder ändras eller
beteende ändras. Oavsett mål/syfte finns det ett antal faktorer som man kan
utkristallisera när man analyserar IQ:s budskap:

Enkelhet Enkla budskap som innehåller så få
tekniska, vetenskapliga och byråkratiska termer
som möjligt, och utesluter information som
allmänheten inte behöver för att kunna fatta egna
beslut. Även i de renodlade kunskapsrapporterna
lyckas IQ med att presentera data på ett enkelt
sett. Även där – för en oinvigd tämligen avancerad statistik presenteras – lyckas man med språk
och layout vara enkel. Ett tydligt exempel på
detta är till exempel rapporterna där Alkohol
index presenteras.
Konsistens I många fall är inte vetenskapen
ense om vad som är farligt eller ej, och inte heller
om hur individen faktiskt ska bete sig för att undvika ohälsa. Denna diskussion undviker IQ i sina
budskap och bidrar på så sett till att inte skapa
förvirring bland målgruppen, typ är det nyttigt
eller inte med ett glas vin dagligen osv.
Huvudpoängen IQ är tydlig i sina budskap om
vad som är huvudpoängen och gömmer den inte
bland mindre viktig information.
Budskapets ton Budskapet kan presenteras
a ntingen i en positiv eller negativ ton. Val av
presentationsstil kan påverka huruvida mål
gruppen vill följa de råd och anvisningar som
budskapet ger. IQ ger inga pekpinnar utan uppmanar individen att själv reflektera (till exempel
i sina kampanjer) eller tar målgruppen på allvar
– det är svårt att vara tonårsförälder (till exempel
Tonårsparlören).

Trovärdighet Den som presenterar budskapet, dvs. sändaren, måste vara trovärdig och
konsistent samt kunna presentera budskapet
övertygande och klart. IQ:s tracking-mätningar
visar tydligt att de som sändare har hög trovärdighet. Här kan det dock vara på plats att
nämna att arbetet med trovärdighet är en ständigt
pågående process. Det tar lång tid att bygga upp
ett förtroende hos målgruppen men det går blixtsnabbt att rasera detsamma.
Målgruppens behov För att ett budskap ska
kunna uppfattas i det informationsbrus som
vi faktiskt lever i är det viktigt att budskapet
verkligen appellerar till mottagarna, dvs. att
de inser att det rör dem själva. Budskapet ska
innehålla information om det som är mest viktigt
för mottagaren och inte det som sändaren anser
vara det viktigaste. Även avseende detta kriterium anser jag att IQ är föredömligt. Budskapen
levereras i en kontext som målgruppen känner
igen och befinner sig i, till exempel att festa är
detsamma som att dricka alkohol. IQ levererar
budskap efter hur verkligheten ser ut och inte
som de vill att den borde vara. Detta faktum ökar
dessutom IQ:s trovärdighet på sikt. Alltför många
hälsoprojekt bygger dessvärre på det omvända,
dvs. man planerar sina a ktiviteter efter hur man
vill att verkligheten ska se ut och inte utifrån hur
den faktiskt ser ut, dvs. att unga dricker mycket
alkohol när de är på krogen eller på fest.
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Medieval
Vid val av medium är
den första frågan man
bör söka svar på följande:
hur kommer jag i kontakt
med målgruppen?

valet av medium i samband med en kommunikationsaktivitet är självfallet avhängigt vilken
sändare man använder, vilket budskapet är, vilka
som är målgrupp samt vilket ämnesområde som
ska behandlas. Olika medier har nämligen olika
egenskaper, vars betydelse varierar beroende
på vilken kommunikationsaktivitet som är för
handen.
Vid val av medium är den första frågan man bör
söka svar på följande: hur kommer jag i kontakt
med målgruppen? Detta kan också uttryckas på
följande sätt; trots att mitt budskap tycks fungera
är det meningslöst att annonsera i till exempel
morgontidningen, om målgruppen inte har för
vana att läsa den. Olika medier har, vilket tidigare
har nämnts, olika egenskaper och i samband med
hälsokommunikation står en hel rad medier till
vårt förfogande – allt från traditionella mass
medier, såsom dagstidningar eller tv, till sociala
medier och personlig påverkan – var och en med
sina fördelar och nackdelar. Följande c hecklista
kan vara till hjälp vid val av medium och ska nu
appliceras på IQ:s verksamhet:
– möjligheten att överföra komplexa budskap
– kostnader
– räckvidd, frekvens och kontinuitet
– antal förmedlare som behövs
– potentialen för överutnyttjande, dvs. om
mättnad kan uppstå så att målgruppen inte
uppmärksammar att man vill kommunicera
med den
– möjligheten att kunna samordnas med andra
medier
– raden av upplevd auktoritet och trovärdighet.
Några av synpunkterna ovan kan kanske behöva
förklaras ytterligare. Risken för överutnyttjande kan till exempel uppstå, om man för ut sina
budskap i tv och på storbildstavlor och affischer i
miljöer där det redan finns mycket av detta – kanske huvudsakligen kommersiella budskap. Följden
kan bli att målgruppen på grund av mättnad inte
ser några budskap överhuvudtaget. IQ har löst
detta bland annat genom att de filmer som de har
producerat i eftertankekampanjerna är längre (ca
1 minut) än vad som är brukligt för kommersiella tv-filmer. Detta förhållande gör troligen att
målgruppen kan skilja ut filmerna från övriga
budskap i tv. IQ är även noggranna avseende hur
de placerar filmer i tv-tablåerna, så att de dels inte

visas på tider när många barn tittar på tv och dels
inte i ”fel” programsammanhang. Och heller inte
att de visas för ofta, för att undvika att upplevas
som ”tjatiga”.
Om man vill att ett budskap dels ska uppmärksammas, dels att en beteendeförändring ska
komma till stånd, är det viktigt att kombinera
flera olika medier. IQ gör detta på ett utomordentligt sätt, tv-filmerna sprids till exempel vidare
via YouTube och sociala medier. Man uppmuntrar i sina massmediala kampanjer att gå in och
testa sig på Alkoholprofilen. Tonårsparlören
används i interpersonell kommunikation såsom
hemma vid köksbordet mellan föräldrar och barn,
men också i så kallad smågruppskommunikation
såsom vid föräldramöten. IQ är helt klar över
att massmedier (såsom radio, tv eller dagspress) huvudsakligen fungerar när man vill öka
kunskapen eller väcka intresse om ett ämne hos
målgruppen och vill man få till stånd beteendeförändringar hos målgruppen är människor ofta det
bästa mediet, dvs. interpersonell påverkan. Ett av
syftena med de så kallade eftertankekampanjerna
är ju att dels få den enskilde att just tänka efter
när det gäller den egna alkoholkonsumtionen men
också att samtala med andra om alkoholens roll.
Ytterligare en aspekt väl värd att diskutera när
det gäller medieval är att studera vem som har
initiativet i kommunikationsprocessen. Sålunda
kan man tänka sig fyra typer av kommunikationsmönster avseende på huruvida sändare och
mottagare är aktiva eller passiva i kommunikationsprocessen.
För det första har vi ett förhållande där båda
parter är aktiva i processen och användbara medier är de som är interaktiva – här kan
Alkoholprofilen nämnas som exempel. Även
Tonårsparlören får anses som ett medium där
båda parter är aktiva i processen samt IQ:s
Facebook-sida.
För det andra har vi ett förhållande där sändaren
är passiv och mottagaren aktiv. Exempel på detta
är IQ:s hemsida på Internet och broschyrer och
rapporter som delas ut vid förfrågan.
Motsatsen till informationssökande är informationsspridning som är den tredje relationen
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i kommunikationsprocessen I denna relation är
endast sändaren aktiv. Exempel på detta är tv-
filmerna, annonsering i dagspress, storbildstavlor,
affischer och broschyrer som delas ut till hushåll
eller till exempel boken Tonårsparlören som
skickas hem till föräldrar (bara för att den kommer i brevlådan betyder det ju inte per automatik
att föräldrarna vare sig läser den eller pratar med
sina tonåringar om innehållet).
Kommunikationsmönstret där både sändaren och
mottagaren är passiva kan exemplifieras av bland
annat artiklar i dagspress, där sändaren inte varit
med och uttalat sig.
Det effektivaste kommunikationsmönstret för att
få till stånd en beteendeförändring är självfallet
den relation där såväl sändare som mottagaren
är aktiv. IQ:s vanligaste kommunikationsrelation
är dock så kallad informationsspridning, men
väldigt mycket av denna stimulerar till interaktion
på olika sätt. För att få till stånd interaktion krävs
en hel del informationsspridning enligt den strategi som IQ använder sig av. Låt mig exemplifiera
detta resonemang med Alkoholprofilen. Alkohol
profilen är ett självtest på webben, som IQ ansvarat för sedan september 2009. Alkoholprofilen
har funnits sedan 2003 när den lanserades av
dåvarande Alkoholkommittén. I samband med
att Alkoholkommittén lades ned 2007 utvärderades verksamheten i stort och även Alkoholprofilen. Enligt utvärderingar fick Alkoholprofilen
en närmast succéartad start. Från lanseringen i
början av november 2003 till två månader senare
hade sidan haft drygt 450 000 unika besökare
och 340 000 personer hade gjort testet och fått en
återkoppling. Av dessa var ca 240 000 personer
i den primära målgruppen, 18-25 år. 2007 hade
antalet besökare sjunkit till under 100 000.
Hur kunde denna satsning få ett sådant initialt
genomslag i målgruppen? Svaret på denna fråga
är den enorma massmediekampanj som föregick
lanseringen av webbsidan. Mediekampanjen
bestod bland annat av nio olika reklamfilmer
som visades i flera kommersiella tv-kanaler och
på biografer. Vidare marknadsförde man sig på
flera kända kommersiella webbsidor samt sände
radioreklam och bedrev uppsökande verksamhet
där dekaler delades ut. Satsningen för att målgruppen skulle hitta den aktuella webbsidan var
enorm och tog även stora ekonomiska resurser i

anspråk. Flera olika utvärderingar genomfördes
och de visade att kännedomen om webbsidan var
stor, men att den knappast påverkat målgruppens
alkoholkonsumtion (Alkoholkommittén 2001–
2007. Slutrapport).
Sedan IQ tog över Alkoholprofilen 2009 och
fram till december 2014 har nära 800 000 test
genomförts och över hälften har gjorts av den
primära målgruppen, dvs. unga vuxna. IQ:s utvärderingar visar likt de som Alkoholkommittén
genomförde att intresset för testet ökar i samband
med genomförda massmediala aktiviteter. IQ
kommunicerar Alkoholprofilen i samband med
de så kallade eftertankefilmerna, men gör även
separata kampanjer för testet såväl i tv som i
sociala medier.
Erfarenheter från denna satsning på ett självtest
på webben visar tydligt att man måste genomföra
stora massmediekampanjer för att m
 ålgruppen
ska hitta till den aktuella webbsidan. När målgruppen väl hittat dit och använder sig av den
aktuella informationen upplever den ofta stor
belåtenhet med det som bjuds, vilket Alkohol
profilens utvärderingar tydligt visar.
Det stora problemet med budskap på internet är
således att finna de aktuella webbsidorna. Det
räcker alltså inte med att en enskild webbsida i
och för sig är genomarbetad och att b
 udskapen
för den aktuella målgruppen är bra, om mål
gruppen inte kan hitta till webbsidan. IQ:s
satsningar med att kommunicera webbtestet på
olika sociala medier är en lyckad strategi för att
få till stånd en interaktivitet med målgruppen.

800 000
Sedan IQ tog över Alkoholprofilen 2009 och fram till
december 2014 har nära 800 000 test genomförts.
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Du är inte ensam på banan
Engagemanget i
alkoholreklamens
framväxt är en utomor
dentlig strategi för att dels
kunna fungera som en
kraftfull opinionsbildare i
frågan, dels för att förstå
sin omvärld, dvs. inse att
man är inte ensam på
banan.

oavsett hur ambitiös och strategisk man
har varit i samband med planeringen av en
specifik aktivitet, kan de förväntade effekterna
på målgruppen utebli. Anledningen till detta är
att man helt enkelt inte är ensam på banan, dvs.
det finns andra aktörer som även ibland mer
eller mindre direkt motarbetar ett givet projekts
syfte. De viktigaste aktörerna i detta samband är
annonsörer som gör reklam för alkoholdrycker
och övrigt medieinnehåll där alkohol i olika
sammanhang förskönas och glorifieras.

seminarier där målgruppen huvudsakligen varit
beslutsfattare och politiker. IQ har med andra ord
arbetat aktivt som opinionsbildare i denna fråga.
Emellertid har detta engagemang och kunskaps
inhämtande även bidragit till att vara underlag
för eftertankefilmen Smoothness, som har ett
formspråk hämtat från känd alkoholreklam som
sänts i tv. Det bör även i detta s ammanhang
nämnas att IQ:s vd ingick som expert i den
statliga utredningen om marknadsföring av tobak
och alkohol (SOU 2013:50).

IQ är väl medvetet om detta faktum och började
engagera sig i alkoholreklamfrågan 2009. Engagemanget har bestått i framtagande av fakta samt
undersökningar rörande befolkningens attityder
(främst unga) till alkoholreklam. IQ har sammanställt sina resultat i olika rapporter och genomfört

Engagemanget i alkoholreklamens framväxt är en
utomordentlig strategi för att dels kunna fungera
som en kraftfull opinionsbildare i frågan, dels för
att förstå sin omvärld, dvs. inse att man är inte
ensam på banan.

Iq RappoRt 2013:2
alkoholReklam på InteRnet

Alkoholreklam
på internet påverkar
främst unga

Rapport: Alkoholreklam på internet, 2013

Undersökning: Sifo-reklammätningar visar att investeringar i alkoholreklam ökar.
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Mediebevakning

Tidningsartikel: Metro den 15 april 2013

lika bedrövligt som det kan tyckas vara att
reklam sprider ”felaktiga” och motstridiga budskap om alkohol kan det vara när medierna inte
skriver något alls eller väldigt lite om ett väl så
viktigt hälsoproblem. Om vi utgår från agendasetting-processen är det således bättre att medierna rapporterar överhuvudtaget än inte alls. Om
ett ämne återfinns på medieagendan kommer det
troligtvis även att återfinnas på den interpersonella agendan, dvs. folk kommer att prata om ämnet. Alkohol som ämne återfinns i stor utsträckning i redaktionellt material (se Jarlbro 2004) och
det underlättar för alla aktörer i allmänhet och
för IQ i synnerhet som kommunicerar i frågan.
Att ens ämne återfinns i mediernas redaktionella
material är bra men givetvis är det även en fördel
att ens egen organisation också återfinns där. Att
bli intervjuad och användas som källa är ett led
i en organisations varumärkesbyggande och om
man framställs i positiv dager kan det även påverka allmänhetens och målgruppens förtroende för
organisationen i fråga.
IQ har sedan 2011 utvärderat vilket genomslag man har i redaktionella medier. Dessa
utvärderingar sker på årsbasis. Den senaste
mätningen (publicerad 2014-02-20) visar likt
tidigare mätningar att IQ fortsätter att öka sina
publicitetsnivåer. Om IQ hade köpt samma
medieutrymme hade det enligt undersöknings
företaget Retriever kostat 14, 4 miljoner år
2013.

Webbartikel: Expressen.se den 29
december 2012

TV och radio: TV4 Nyhetsmorgon den 29 april 2013

Vidare finner man att IQ:s synlighet har ökat i
de publicerade artiklarna och att IQ:s vd vid den
senaste mätningen intar en starkare expertroll
än något tidigare år. Totalt uttalar sig vd:n i
över 200 artiklar och eterinslag. Dessa resultat
visar att IQ har blivit en etablerad aktör inom
alkoholområdet. Under 2013 dubblerar IQ
antal följare på de egna kanalerna Facebook och
Twitter, en utveckling som även fortsatt under
2014, men är fortfarande relativt små på sociala
medier, vilket troligtvis hänger ihop med ämnets
känsliga natur.
Merparten av medieinslagen är neutrala, vilket
kan vara en indikation på den expertroll som IQ
har fått i medierna. Viktigt är dock att påpeka att
inga inslag är negativt vinklade.
Vidare finner man att IQ:s budskap tycks gå
fram i mediebruset. 2013 får kampanjen kring
Tonårsparlören störst genomslag i medierna,
men s tuderar vi mediebevakningen över tid ser vi
tydligt att IQ:s olika massmediala aktiviteter får
tämligen stort genomslag i redaktionella medier
överlag.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att IQ
ökar sitt genomslag i icke betalda medier och att
IQ allt mer framstår som experter. Att det inte
förekommer negativt vinklade inslag beror med
stor sannolikhet på IQ:s budskap som är mer
reflekterande och hjälpande än pekpinneaktiga.

15

16

Utvärderingar

En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro

Utvärderingar

Kampanj med film: Att ha en vän, 2012

Det är min bedömning
att de flesta aktörer
som arbetar preventivt
inom olika hälsosektorer
är helt medvetna och
överens om att alla
kommunikationsinsatser
måste utvärderas för att
man ska kunna skilja ut de
effektiva insatserna från de
mindre effektiva.

Kampanj med film: Säg emot, 2007 och 2009

även beträffande utvärderingar är IQ
förträffligt i sin verksamhet. I princip alla insatser
utvärderas såväl de mer traditionella som IQ:s
nätverkssatsning. Utvärderingarna tycks även
användas som underlag för kommande planerade
aktiviteter.
En särskilt användbar och förträfflig utvärdering
har genomförts av 12 olika kampanjer genomförda under åren 2007–2013. Kampanjerna
är de som beskrivs som eftertankekampanjer
och som huvudsakligen visats som film i tv.
Resultaten v isar att samtliga kampanjer har
höga observationsvärden och att målgruppen
har uppfattat budskapen samt att kampanjerna
har lett till eftertanke. Inte så förvånande har
kampanjerna i mindre utsträckning uppmanat
till handling. Ovan har detta diskuterats, att
massmediala kampanjer sällan uppnår detta syfte.
För att få till stånd en beteendeförändring krävs
ofta interpersonell kommunikation. Studerar vi
emellertid de olika kampanjerna finner vi att två
av kampanjerna sticker ut avseende dess förmåga
att uppmana till handling, nämligen kampanjerna
Säg emot (2007 och 2009) samt Att ha en vän
(2012). Exakt vad i innehållet som har appellerat
till handling i dessa filmer kräver en mer djup
gående analys, en möjlig förklaring kan dock vara
att dessa två filmer inte i lika stor utsträckning
primärt handlar om en själv och ens eget konsumtionsmönster som övriga filmer.
Vilket nämndes ovan så är det självfallet inte bara
eftertankefilmerna som har utvärderats utan alla
genomförda aktiviteter utvärderas på ett eller

annat sätt. Alkolåskampanjen utvärderades dels
genom en mätning rörande allmänhetens uppfattning om kampanjen och dess budskap, dels via en
medieanalys och slutligen via en kvalitativ studie
av branschfolk. Den optimala utvärderingen
i denna kampanj är ju slutligen hur många
yrkesförare som har installerat alkolås.
Även kampanjen IQ United (alkohol och idrott)
utvärderades på ett liknande sätt, vad allmänheten tyckte, hur mediebevakningen blev och hur
många idrottsklubbar som anslutit sig.
Tonårsparlören har även utvärderas på ett förträffligt sätt, såtillvida att man har dels studerat
vad föräldrarna anser, dels vad tonåringarna
anser om parlören och dess budskap.
Vidare har IQ på olika sett utnyttjat sina utvärderingsresultat för att sprida ytterligare kännedom
om kampanjerna, man har bland annat skickat ut
pressmeddelanden och fått redaktionell bevakning
och ibland anordnat seminarier och olika träffar.
Det är min bedömning att de flesta aktörer som
arbetar preventivt inom olika hälsosektorer är
helt medvetna och överens om att alla kommunikationsinsatser måste utvärderas för att man
ska kunna skilja ut de effektiva insatserna från de
mindre effektiva. Trots denna insikt är det min
bedömning att det hör till sällsyntheterna att man
så metodiskt och professionellt som IQ följer upp
sin verksamhet. Detta förhållande gäller såväl
verksamheter som drivs i de offentligas regi som
bland olika frivilliga organisationer.

Sammanfattande
synpunkter
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Sammanfattande synpunkter
i denna rapport har jag studerat IQ:s verksamhet sedan starten 2005 fram till dags datum.
Underlaget för detsamma har varit material från
IQ såsom aktivitetsbeskrivningar, rapporter,
utvärderingar, verksamhetsberättelser etc. Efter
min genomgång och analys av materialet kan jag
bara konstatera att IQ:s verksamhet är som ett
lysande skolboksexempel inom fältet planerad
kommunikation i allmänhet och inom hälso
kommunikation i synnerhet.
Mål- och målgruppsdefinitioner bygger på aktuellt kunskapsläge och är forskningsbaserat. Att de
aktuella målgrupperna för de olika aktiviteterna
har valts är alltså inte en slump, eller för att de
är mest tillgängliga utan därför att det är dessa
målgrupper som behöver kommuniceras med.
Målen är realistiska och mätbara och följs upp
vid grundliga utvärderingar. Såväl utvärderingar
som övriga studier genomförs av olika undersökningsföretag som har särskild kompetens inom
området. Det är också min bedömning att dessa
uppföljningar på intet sett endast blir pappers
produkter utan att de faktiskt används för planering av verksamheten och för att spridas bland
andra aktörer inom området.
IQ:s val av kommunikationsstrategier är genomtänkta och realistiska visavi de mål man har satt
upp för de olika aktiviteterna. Det faktum att
man kombinerar olika strategier – masskommunikativa insatser med interpersonella insatser – ökar
verksamhetens effektivitet.

IQ visar även stor kompetens när det gäller så
kallad omvärldsbevakning, såtillvida att man har
varit aktiv i frågan om alkoholreklamens effekter.
I detta sammanhang har man arbetat effektivt
som opinionsbildare visavi olika makthavare.
Vidare följer man mediebevakningen om den egna
organisationen via tämligen avancerade medie
analyser. Dessa analyser visar att IQ över tid har
fått inta en allt större roll som expert när det
gäller olika frågor inom alkoholens område.
IQ:s så kallade tracking-mätningar visar att
deras varumärke är starkt och förtroendet för
detsamma hos allmänhetens stort. Man är alltså
väl medveten om vikten av att dels allmänheten
känner till en, men också att de tycker att man är
att lita på och vill väl. Utan dessa ingredienser är
det svårt att nå fram med sitt budskap – oavsett
om det är klokt och bra. Gillar man inte sändaren
så lyssnar man inte på vad hen vill säga.
Avslutningsvis anser jag att IQ är en viktig aktör
i det svenska samhället när det gäller att arbeta
för att minska skadeverkningarna av alkohol.
IQ visar också god förmåga att samarbeta med
andra viktiga aktörer inom detta område. För
att nå visionsmålet – minska skadeverkningarna
av alkohol i det svenska samhället – måste flera
aktörer från många olika sektorer till och IQ är
en av dessa. IQ är en organisation som verkligen
är värd sitt namn.
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