
 
 

Örebro universitet 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systembolagets kommunikation i 

reklamfilmer 
En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets reklamfilmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 5/6-2019 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Handledare: Mahitab Ezz El Din 

Uppsatsförfattare: Moa Lindmark



 
 

Abstrakt 

Den här studien syftar till att granska vad Systembolaget förmedlar i sina reklamfilmer och hur 

det förmedlas. Genom en kvalitativ utgångspunkt, den multimodala kritiska diskursanalysen 

och semiotiska resurser urskiljs dolda budskap i reklamfilmerna. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien är social marknadsföring och den socialsemiotiska teorin vilka 

stärker och lyfter resultaten. Analysen av reklamfilmerna visar att Systembolaget använder sig 

av humoristisk, informativ och berättande strategi, samt att deras samhällsuppdrag enbart 

förmedlas till en viss del. Andra budskap som analysen urskiljer i de tre reklamfilmerna är 

Systembolagets syn på kvalité och deras värdering om kapitalism.   

 

Nyckelord: Kvalitativ forskning, multimodal kritisk diskursanalys, socialsemiotik, social 

marknadsföring, reklamfilmer, Systembolaget, samhällsuppdrag
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1. Inledning                                                              
Den svenska staten äger 47 olika bolag, varav 23 har blivit tilldelade specifika samhällsuppdrag 

(Statskoll 2017). Uppdragens huvudmål hos dessa 23 bolag är, i motsats till ett vinstdrivande 

mål, ett samhällsnyttigt mål som riksdagen väljer (Mattson & Ioannidis 2017). Ett av dessa 

statliga bolag med ett bestämt samhällsuppdrag är aktiebolaget Systembolaget (Statskoll 2017).  

 

Samhällsuppdraget som Systembolaget har erhållit av staten är att sälja alkohol med god 

service utan vinstintresse och samtidigt informera den svenska befolkningen om riskerna med 

alkohol (SFS 2017:1132). Trots samhällsuppdraget om att sälja alkohol utan vinstintresse 

skapas det ändå reklam från Systembolaget. Enligt Systembolaget är reklamerna dock inte 

tänkta att marknadsföra produkterna i deras sortiment utan istället för att informera om det 

erhållna samhällsuppdraget. Systembolaget menar att målet med reklam i olika sociala kanaler 

är till för att upplysa samhället om de svårigheter, risker och konsekvenser som är förknippade 

med alkohol (Systembolaget 2017). 

 

Då Systembolaget själva menar att deras reklam är till för att informera samhället om 

samhällsuppdraget med huvudfokus att upplysa om risker med alkohol, är det intressant att se 

hur det utspelas i deras reklamfilmer. Den här studien kommer därför att utreda vad som 

förmedlas i Systembolagets reklamfilmer och hur det förmedlas, vilket undersöks genom 

underliggande budskap. Varför Systembolaget är av intresse är dels för att det är det bolag i 

Sverige som har ensamrätt till att sälja alkohol, dels för att de själva hävdar att de enbart gör 

reklam för att förmedla information om alkoholens risker och eftersom de dessutom är ett av 

de 23 företag i Sverige som blivit tilldelade ett samhällsuppdrag av staten. I studien kommer 

meningsskapande verktyg tillämpas som kan tydliggöra gömda och underliggande budskap i 

visuell bild, dessa verktyg kallas för semiotiska resurser.  

1.1 Bakgrund                                                              

Denna bakgrund ger en tydligare bild av Systembolaget som organisation samt vad deras 

värderingar och samhällsuppdrag är. Först redogörs Systembolagets uppkomst och historia för 

att sedan förklara samhällsuppdraget på en djupare nivå. Därefter tydliggörs hur alkoholen i 

samhället ser ut, följt av en förklaring av alkohollagen. Därnäst beskrivs marknadsföringen av 

alkohol i Sverige och slutligen hur marknadsföring för Systembolaget överlag ser ut. 
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1.1.1 Systembolagets uppkomst 
I mitten av 1850-talet grundades ett första “systembolag”, ett företag som sålde alkohol utan 

vinstintresse där målet var att minska alkoholkonsumtionen (Blom u.å). Att införa en nationell 

lagstiftning om alkoholförsäljning ansåg staten vara ett bra sätt att reglera människors 

alkoholvanor på. I början av 1900-talet fick systembolagen monopol på alkoholmarknaden och 

en motbok som reglerade mängden alkohol per individ införskaffades (ibid.) Människor 

tilldelades olika mängder alkohol beroende på inkomst, civil status och yrke. Mängden alkohol 

berodde även på kön där män fick en större ranson tilldelad än kvinnor. Kvinnor som inte 

arbetade eller arbetade i hemmen blev överhuvudtaget inte tilldelade en motbok (Regionarkivet 

2005). Alla svenska medborgare fick inte äga en motbok utan den tilldelades endast de som 

accepterades av samhället. Motboken fick dock mycket kritik på grund av skildrade 

tillämpningar runt om i landet, till exempel respekterades inte ålders- och tilldelningsgränser i 

alla städer (Systembolaget u.å.b). År 1954 beslutade riksdagen att motboken skulle avskaffas, 

och de dåvarande systembolagen skulle slås samman och bilda aktiebolaget Systembolaget. År 

1955 försvann motboken helt och med den försvann också ransoneringen (Elmér 1999). 

1.1.2 Systembolagets samhällsuppdrag 
När staten beslutade att ta bort motboken och istället starta upp aktiebolaget Systembolaget 

fick bolaget ett samhällsuppdrag som består av tre delar: den första delen är att sälja alkohol 

utan vinstintresse (Systembolaget u.å.a), den andra delen är att informera samhället om 

alkoholens påverkan och risker och den tredje att ge en bra service till kunderna (Strandhäll 

2017b). Enligt Riksdagen bidrar Systembolagets samhällsuppdrag till att begränsa de 

skadeverkningar som uppstår på grund av alkohol (ibid.). 

 

Den första delen av uppdraget, att sälja alkohol utan vinstintresse, handlar om att 

Systembolaget inte ska sträva efter att försäljningen ska vara så ekonomiskt vinstgivande som 

möjligt. Systembolaget menar att det på grund av det icke-vinstintresse inte finns ”ta tre betala 

för två”-erbjudanden och heller inte några sänkta priser, varken i butik eller online. Personalen 

på Systembolaget ska heller aldrig försöka öka försäljningen genom att få kunder att konsumera 

mer än vad de skulle från början (Systembolaget u.å.b).  

 

Den andra delen av uppdraget innebär att Systembolaget ska informera allmänheten om 

alkoholens påverkan, risker och skador (Strandhäll 2017b). Systembolaget arbetar i samarbete 

med sitt dotterbolag IQ och andra olika företag för att ge ut information om alkoholens risker 
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i samhället. Dessutom publicerar Systembolaget kontinuerliga rapporter för att sammanställa 

forskning och statistik om alkoholens påverkan i samhället (ibid.). Företaget samarbetar även 

med polisen för att minska langningen i Sverige (IQ 2012).  

 

Den tredje delen av uppdraget är att ge en god service till kunderna hos Systembolaget 

(Strandhäll 2017b). Servicen grundar sig i kunskap om produkter som finns i Systembolagets 

sortiment, men grundas även i att hjälpa kunden att göra ett bra och ansvarsfullt val vid 

alkoholkonsumtion (Systembolaget u.å.b). Under en längre period har Systembolaget varit 

ledande gällande service inom handeln. Fem år i rad har företaget blivit utnämnt till det bästa 

serviceföretaget (ServiceScore 2018).  

1.1.3 Alkohol i samhället 
I Sverige finns det särskilda bestämmelser om vem som får konsumera alkohol och vem som 

inte får det. I den svenska alkohollagen är det bestämt att ingen får sälja alkohol till en person 

som inte fyllt 20 år, med undantag för servering på restauranger och krogar, där det vid köp av 

alkohol finns en åldersgräns på 18 år (SFS 2010:1622).  

 

I det svenska samhället är alkohol inblandat i ungefär 3000 dödsfall varje år (IQ u.å). Till 

exempel är trafikolyckor involverande unga vuxna vanligt på grund av oerfarenhet vid både 

körvana och alkohol. Människor som är berusade tar även mer frekvent till våld vid stressade 

miljöer eller situationer, eftersom hjärnans tankeförmåga försämras (CAN 2019). Alkoholen 

påverkar därför inte bara dödsantalet utan även antalet våldsbrott (ibid.) 

1.1.4 Alkoholreklam 
I alkohollagen finns det även bestämmelser om hur marknadsföring för alkoholhaltiga drycker 

får se ut (SFS 2010:1622). Alkoholreklam får inte uppmana till alkoholbruk. Drycker som har 

en alkoholhalt på 15 procent eller mindre är tillåtna att visas i marknadsföring, dock får inte 

alkoholhaltiga drycker som kan förknippas med ett företag som också säljer drycker med högre 

alkoholhalt än 15 procent marknadsföras (ibid.).  

 

I alkohollagen (2010:1622) står det: 

“Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte kommersiella 

annonser i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv användas. Det gäller även 

sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-lagen” (2010:1622) 
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Citatet belyser att reklam för alkoholhaltiga drycker inte får användas i syfte att öka 

försäljningen av alkohol, varken i radio, tv-program eller beställ-tv. Förutom dessa 

bestämmelser får inte marknadsföring av alkohol riktas mot varken barn eller ungdomar som 

än inte fyllt 25 år (SFS 2010:1622). Trots detta exponeras barn och unga under 25 år dagligen 

för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker genom privata företags kanaler i sociala medier 

såsom Facebook, Twitter och Youtube (IQ 2012). Privata företag bestämmer själva vad de vill 

publicera på sina kanaler och genom det får de även bestämma hur tydligt det ska framgå för 

besökare att det finns en åldersgräns för kanalen (ibid).  

1.1.5 Systembolagets reklam 
Som tidigare påvisat bestämmer alkohollagen hur marknadsföring för alkoholhaltiga drycker 

och företag som förknippas med alkoholhaltiga drycker får se ut. Däremot gör Systembolaget 

reklamfilmer, och Systembolaget förknippas med drycker som har en alkoholprocent som är 

över 15 procent. Systembolaget (2017) menar dock själva att deras reklam som visas i 

tidningar, TV och andra medier, upplyser det svenska folket om varför bolaget finns och vilken 

skillnad de gör för det svenska samhället. Riksdagen menar att Systembolagets reklam agerar 

i samhällets intresse och följer uppdragsbeskrivningen genom att informera samhället om vilka 

skador som alkohol kan medföra (Strandhäll 2017a). 

 

Systembolagets reklamfilmer som sänds i TV kan lokaliseras på Systembolagets egen 

Youtubekanal. Alla med tillgång till internet kan där se Systembolagets reklamfilmer och 

informationsvideos. Det finns bland annat kampanjer mot langning, information om alkohol i 

kroppen, och reklamfilmer om rekrytering i de olika butikerna för Systembolaget (Youtube, 

u.å.). Utifrån granskning av Systembolagets Youtubekanal kan det konstateras att bolaget 

ibland använder sig av kända personer som till exempel Pia Johansson, Daniel Paris och Ellen 

Bergström i sina reklamfilmer  

1.2  Uppsatsens disposition  
I uppsatsen har först en bakgrund om Systembolaget och alkoholen i samhället redovisats. 

Därefter kommer först syftet att presenteras för att sedan preciseras med hjälp av tre 

frågeställningar. Därefter kartläggs tidigare studier och forskningsarbeten för att undersöka 

möjliga forskningsluckor inom området för statliga informationskampanjer. I forskningsluckan 

presenteras vad som saknas inom området samt vad studien kan bidra till. Därefter presenteras 

två teorier som används för studien, den sociala marknadsföringen som teori och den 
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socialsemiotiska teorin. Sedan presenteras materialet för studien och dess avgränsningar. Efter 

materialet presenteras och motiveras studiens val av vetenskapliga metod och vilka analytiska 

verktyg som är användbara för analysen. Metoden tar sedan sats till analysen där materialet 

undersöks och analyseras utifrån de tre frågeställningarna. Avslutningsvis presenteras svaren 

på frågeställningarna tillsammans med koppling till de teorier och den tidigare forskning som 

presenterats. Därefter ges förslag till framtida forskning. 

1.3 Syfte                                                                 
Syftet med studien är att undersöka och utreda vad Systembolaget förmedlar i sina 

reklamfilmer samt hur de förmedlar det. Nedan preciseras syftet med hjälp av tre frågor.  

1.3.1 Frågeställningar 
F1: Vilka kommunikativa strategier använder Systembolaget sig av i sina reklamfilmer? 

F2: På vilka sätt förmedlas Systembolagets samhällsuppdrag genom semiotiska resurser?  

F3: Vilka andra budskap än Systembolagets samhällsuppdrag kan urskiljas i reklamfilmerna 

genom semiotiska resurser? 
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2. Tidigare forskning                                                 
I denna del ges en överblick över den tidigare forskning som skett inom ämnesområdet. Den 

tidigare forskningen används som ett hjälpmedel för att kunna se vilken forskning som tidigare 

utförts, vilken forskning som saknas och var i forskningsluckan som denna studie placeras. 

Målet med att göra en överblick av den tidigare forskning är att tydliggöra hur statliga 

myndigheter och företag använder sig av reklam för att förmedla information. Först redogör 

två studier hur Systembolagets tidigare tillvägagångssätt vid marknadsföring och informering 

sett ut. Den andra delen av översikten, informativa reklamfilmer, handlar om hur företag 

förmedlar information och vilka strategier som anses vara bra för att en reklamfilm ska vara 

minnesvärd. Slutligen presenteras en forskningslucka över området där studien kan placeras.  

2.1 Systembolagets reklam 

I Jenny Björkmans (2002) översikt ”Faran finns i glaset: Kampanjer mot alkoholmissbruk 

under det tidiga 1900-talet i Sverige”, som är baserad på tidigare studier, beskrivs hur den 

svenska staten tog ansvar i alkoholfrågan. Staten har sedan 1800-talet bistått 

nykterhetspropagandan med ekonomiskt stöd. Till en början fokuserade den första 

informationen från staten på missbruket av alkohol i samhället. Informationskampanjer 

handlade till stor del om faran med alkohol och propagandan gick ut på att använda 

skrämselstrategier för att få ungdomar att avstå alkohol. Till exempel visades bilder på 

skrumplever och sjuka hjärtan för att skrämma ungdomar till att avstå alkohol. Det blev även 

alltmer vanligt att använda bilder med berättelser om en persons alkoholmissbruk. På så vis 

pågick skrämselstrategierna från 1800-talet till mitten av 1900-talet. År 1915 togs det beslut att 

informationen av alkohol skulle handla om att visa och förklara faran med alkohol för den 

enskilda individen samtidigt som informationen skulle belysa hur även samhället påverkades. 

Under 1990-talet började de skrämselstrategier som använts under ett par årtionden 

ifrågasättas. Mjukare metoder började istället användas, som exempelvis att visa de positiva 

aspekterna med att vara nykterist. 

 

En annan studie om Systembolagets kampanjer i Sverige är Karin M Ekströms och Lena 

Hanssons (2011) fallstudie ”The Swedish Alcohol Retail Monopoly – Systembolaget”. Studien 

ger en översikt om hur reklamfilmer från Systembolaget tidigare påverkat det svenska folkets 

åsikter om bolaget. Studien hanterade reklamfilmer som sändes mellan år 2002 och år 2007. 

Målet med Ekström och Hanssons studie var ge en översikt på hur svenskar ser på 



7 
 

Systembolaget. Studien baserades på 1500 enkäter som besvarades av svenskar boende i 

Sverige. Under dessa år då reklamfilmerna sändes hade Systembolaget en stor kampanj vars 

syfte var att förändra svenskarnas åsikter om Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol. 

Kampanjen fokuserade på att lyfta fördelarna med ett alkoholmonopol och totalt producerades 

13 reklamfilmer. Ekströms och Hanssons studie visar att av de 1500 enkäter från svenska 

medborgare var det 58 procent som menade att de kom ihåg budskapet med kampanjen, det 

vill säga att visa vilka fördelar som finns med att Sverige har ett alkoholmonopol, samtidigt 

som 18 procent av deltagarna hävdade att de fått en mer positiv attityd gentemot 

Systembolaget. Dock menade 76 procent att de inte förändrat sin åsikt om Systembolaget 

(Ekström & Hansson 2011). 

2.2 Informerande reklamkampanjer 
Flera statliga myndigheter använder sig av reklamkampanjer för att förmedla sin information. 

Sejin Park, Jinhee Lee och Jin Seong Park (2017) undersöker i studien ”Evaluating the Message 

Strategy of U.S. Army Advertising: With Focus on Information Needs and Motivational Cues” 

strategier som används vid reklamfilmer från den amerikanska armén. Genom en 

innehållsanalys där 125 reklamfilmer vars syfte var att informera om rekrytering studerades, 

visade studien att olika strategier använts, dock med ett genomgående tema. De reklamfilmer 

som studerades hade alla samma syfte, att informera om den amerikanska arméns rekrytering, 

men ingen av reklamfilmerna visade den faktiska rekryteringsprocess som sker inom armén. 

Istället illustrerade reklamfilmerna exempelvis familjer som visade tacksamhet för att det finns 

människor som skyddar dem och deras land, de äventyr som soldaterna får ta del av, de 

utmaningar som en soldat möter, samt vilka fördelar som finns med att vara soldat i den 

amerikanska armén. Studien visar på att olika strategier krävs för att kunna nå olika 

målgrupper. För dessa reklamfilmer fanns två målgrupper; potentiella nya soldater och redan 

aktiva soldater.  
 
Xiaoli Nan, Michelle Futerfas och Zexin Ma (2017) kartlägger i studien ”Role of Narrative 

Perspective and Modality in the Persuasiveness of Public Service Advertisements Promoting 

HPV Vaccination” vilken strategi som visar sig vara mer effektfull för mottagaren. I studien 

deltog 121 kvinnor som först fick studera en av sex reklamfilmer som handlade om HPV-

vaccination för att sedan besvara frågor om filmen i enkätform. Analysen visade att en reklam 

som innefattar en berättelse upplevs som mer effektfull än en reklamfilm som inte har det. Av 
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studien framgår att en berättelse kan bidra till att mottagaren har större chans att bli berörd 

vilket skapar känslor för reklamen och företaget. En berättelse kan också påverka och övertyga 

mottagaren att det som visas i reklamfilmen är det rätta just för mottagaren antingen genom att 

det explicit talar om det för mottagaren eller genom igenkänningsfaktorer. 

 

Steve Elers, Frances Nelson och Rosser Johnson (2015) beskriver i den kvalitativa studien 

”Māori Perspectives of Public Information Advertising Campaigns” hur olika hälso- och 

samhällsproblem belyses i reklam på Nya Zeeland. De olika hälso- och samhällsproblem som 

hanterades i reklamerna var alkohol- och drogmissbruk samt våld i hemmen. I studien ingick 

fem reklamfilmer som illustrerade bland annat hur alkohol kan påverka omdömet, till exempel 

visades personer som sätter sig bakom ratten och kör bil trots att personen är berusad. Studiens 

analys baseras på semistrukturerade gruppdiskussioner från 63 deltagare och diskussionerna 

skedde efter att varje deltagare sett alla de fem reklamfilmerna. Syftet med studien var att 

undersöka reaktioner hos mottagarna av reklamfilmerna. I reklamfilmerna medverkade 

folkslaget Māori, vilka är den ursprungliga befolkningen på Nya Zeeland. Reklamfilmerna 

bidrog dock till att reaktionerna på reklamfilmerna riktades mot folkslaget, istället för mot 

samhällsproblemet som var tanken bakom reklamfilmerna. Konsekvensen blev istället 

fördomar om folkslaget Māori, och därför menar Elers et al., (2015) att det är viktigt att 

reklamfilmer tydligt visar budskapet med en reklamfilm med en berättelse för att undvika 

missförstånd som dessa.  

2.3 Forskningslucka 
Utifrån den tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt kan det noteras att det utförts 

både kvalitativa och kvantitativa forskningsarbeten inom området med varierande metoder som 

exempelvis intervjuer och enkäter. För studierna om informativa reklamkampanjer finns ett 

övergripande fokus på hur reklamfilmers strategier bäst når ut till mottagare. Dessa studier 

fokuserar på vad som är avgörande för att en reklamfilm ska bli ihågkommen och vilka 

strategier som används för att mottagaren ska få djupare förståelse och bli berörd av filmen och 

företaget som står i centrum.  

 

Däremot finns det inte, i lika stor utsträckning, studier som fokuserar på hur ett företags 

uppdrag förmedlas. I studien om den amerikanska armén förklaras det att armén förmedlar sitt 

uppdrag att rekrytera genom sina reklamfilmer utan att faktiskt visa rekryteringsprocessen. 
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Istället använder den amerikanska arméns reklamfilmer upplevelsestrategier och 

berättelsestrategi för att påverka mottagaren. På samma sätt förklarar Björkman (2002) att 

Systembolaget och staten tidigare använt sig av strategi för att påverka mottagare till att 

konsumera mindre alkohol, nämligen skrämselstrategi. Ekström och Hansson (2011) förklarar 

också att Systembolaget tidigare använt sig av kampanjer som var menat att påverka svenska 

befolkningens syn på alkoholmonopolet. Ekström och Hanssons studie förklarar dock mer 

folkets åsikt om Systembolaget, men var viktig för översikten av den tidigare forskningen för 

att kartlägga vilken tidigare forskning som gjorts om Systembolaget. Tidigare har det inte 

utförts särskilt många studier om Systembolaget och dess reklamfilmer vilket gör det intressant 

att studera bolagets reklamfilmer närmare för att se vad de faktiskt förmedlar och även för att 

upptäcka vilka strategier som de använder sig av i sina reklamfilmer. Utifrån de två studier om 

Systembolagets reklam förklaras det att Systembolaget tillsammans med staten använt sig av 

skrämseltaktiker som strategi i kampanjer för att övertala den svenska befolkningen till att 

dricka mindre eller avstå från alkohol. Genom att analysera Systembolagets reklamfilmer från 

2019 kan bolagets aktuella strategi kartläggas och på så sätt kan strategin förklara hur 

Systembolaget vill förmedla budskapen med reklamfilmerna. Dessutom, eftersom 

Systembolaget är ett statligt företag med ett tydligt samhällsuppdrag är det således också 

intressant att se hur forskning belyser hur de sprider informationen om sitt uppdrag till 

samhället genom reklamfilmer.   
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3. Teoretiska utgångspunkter      
I det här kapitlet redogörs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Studien kommer att undersöka 

Systembolagets reklamfilmer som är en form av kommunikation. Larsson (2015, s. 33) 

förklarar att kommunikation kan delas in i två grundläggande sektioner; kommunikativa 

handlingar och semiotik, där de kommunikativa handlingarna handlar om hur meddelanden 

överförs från en person till en annan, och semiotiken handlar om meddelanden i symboler. 

Detta kapitel kommer därför först förklara studiens huvudteori, social marknadsföring, för att 

sedan förklara den socialsemiotiska teorin vilken ger stöd till både metod och analys. Avsnittet 

avslutas med en diskussion om de två teorierna och deras koppling till den här studien.  

3.1 Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation handlar om organisationers satsning på att få in sina produkter 

eller tjänster på marknaden. I många fall liknar marknadskommunikation marknadsföring vars 

hörnstenar är planering för utveckling, förbättring, prissättning och distribution. 

Marknadsföringens hörnstenar är viktiga faktorer för att företaget ska ha ett så bra 

marknadsarbete som möjligt (Larsson 2015, s. 40). Marknadskommunikation riktas istället 

direkt mot kunderna, exempelvis genom produktinformation, förpackningar, medlemstidningar 

och kampanjmaterial. Marknadskommunikation hanterar tre faktorer; vilka som ska nås av 

kommunikationen, vad som ska förmedlas, och hur det ska förmedlas. För att kunna hantera 

dessa tre faktorer behöver först målgruppen och budskapet bestämmas samt vilken kanal som 

kommunikationen ska förmedlas i (Sjöström, Sweet & Ählström 2005). En del i 

marknadskommunikationen är den sociala marknadsföringen (Larsson 2015, s. 40), som nedan 

förklaras.  

3.1.1 Social marknadsföring 
Social marknadsföring används för att få människor att acceptera en positiv livsstilsförändring, 

till exempel att ändra sitt destruktiva beteende till någonting positivt (Larsson 2015, s. 41). Den 

sociala marknadsföringen används, till skillnad från annan typ av marknadsföring, inte för att 

främja företag eller en produkt utan istället för att gynna samhället i stort (Karolinska Institutet 

u.å). Mottagare av denna form av marknadskommunikation uppmanas därför inte att ingå 

köpeavtal eller liknande utan istället att ändra beteende eller vanor som kan skada dem själva 

eller samhället. I många fall används den sociala marknadsföringen till att informera om vissa 
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sjukdomar och vad som kan göras för att undvika dem, eller på vilka sätt som är bäst att värna 

om miljön (Larsson 2015, s. 41).  

 

För att kunna förändra människors destruktiva beteende, eller varna om olika faror, måste 

marknadsföringen konstrueras kring människors behov, värderingar och prioriteringar. Det är 

i detta stadie, där man identifierar mottagarens behov, som grunden för en lyckad social 

marknadsföring läggs. Förutom att identifiera människors behov är det även nödvändigt att 

engagera och förstå mottagarna på flera plan: mottagarnas sociala miljö, och även hur de, i 

dessa miljöer, blir engagerade och intresserade av saker (Hastings & Domegan 2014, s. 26-27). 

Returpacks kampanj är ett exempel på en kampanj som använt den sociala marknadsföringen 

för att påverka samhället. Reklamkampanjen “Panta mera” sändes 2004 i både TV och radio 

och lyckades öka återvinningen i Sverige med 4-5% (Sjöström, Sweet & Ählström 2005).  

3.2 Socialsemiotisk teori 
Socialsemiotik är läran om tecken och budskap som visas på olika sätt genom 

kommunikationsmedel. Tecken inom socialsemiotik kan exempelvis vara språk, ljud och 

gester. När dessa tecken undersöks och representerar något eller har ett budskap kallas dessa 

för semiotiska resurser (Machin & Mayr 2012, s .17). De semiotiska resurserna är den centrala 

delen i teorin. Resurserna är kommunikationsmedel som människor använder sig av, antingen 

genom kroppens egen fysiska kommunikation, som exempelvis konkret språkanvändning, 

gester och ansiktsuttryck, eller genom teknologi såsom skrift (van Leeuwen 2005, s. 

introduktion-3). 

 

Användare av den socialsemiotiska teorin intresserar sig i hur kommunikation används genom 

semiotiska resurser (Machin & Mayr 2012, s. 17). Att studera semiotiska resurser ger en 

överblick hur en resurs kan användas genom kommunikation (van Leeuwen 2005, s. 5). En 

resurs kan användas för att kommunicera olika idéer, attityder och humör. I en visuell 

kommunikation, som exempelvis en bild, eller för denna uppsats en reklamfilm, vill 

socialsemiotiska teoretiker undersöka de djupare och undangömda resurserna för att kunna se 

hur de används för att skapa mening (Machin & Mayr 2012, s. 18-19). 
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3.3 Teorierna kopplade till studien 
Marknadsföring som teori får en del kritik om att vara manipulativt (Alvesson & Sköldberg 

2017, s. 211). Marknadsföring i ett företag grundas i att upptäcka ett behov hos individer i 

samhället för att sedan kunna täcka behovet med varor och tjänster. Kritiker menar att företag 

kontrollerar och formar människors behov för att sedan manipulera dem till att tro att deras 

behov blir uppfyllda (ibid. s. 211-212). Den sociala marknadsföringen är däremot inte inriktad 

på att påverka människor att konsumera mer eller att ingå i köpavtal, utan istället att påverka 

människors livsstil till det bättre, utan att konsumera. Eftersom Systembolaget har ett 

samhällsuppdrag som dels går ut på att sälja alkohol utan vinstintresse och att informera om 

risker och eventuella skador med alkohol (SFS 2017:1132) har det på samma sätt som social 

marknadsföring ett syfte att förändra människors ageranden i samhället.  

 

För denna studie är även den socialsemiotiska teorin väsentlig eftersom den bidrar till att 

studera material på ett djupare plan med olika resurser. Studiens mål är att undersöka de 

semiotiska resurserna vilket då kräver en förståelse för den socialsemiotiska teorin och dess 

användning. Denna teori kommer även att sammankopplas med den valda metoden för att 

kunna analysera semiotiska resurser som helhet. Metoden redovisas i det kommande avsnittet.  
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4. Material och metod 

I denna del presenteras studiens material och vetenskapliga metod. Först presenteras 

materialets avgränsning och urval för att sedan förklara materialet översiktligt. Därefter 

förklaras vilken inriktning som studien har samt vilken metod som appliceras för att möjliggöra 

en analys utifrån syftet av studien. I metoden förklaras även de analytiska verktyg som kommer 

vara till grund för analysen och sedan redogörs tillvägagångssättet för hur analysen kommer 

att utföras. Avslutningsvis presenteras de metodproblem som finns med den valda metoden, 

detta presenteras i samband med reliabilitet och validitet.  

4.1 Material och urval 
För att undersöka syftet med Systembolagets reklam inriktar sig den här studien på 

reklamfilmer då de tydligare kan visa underliggande syften än tryckt reklam eftersom det i en 

reklamfilm finns fler sekvenser att studera. Studiens material är tre reklamfilmer från 

Systembolaget. Anledningen till varför tre reklamfilmer valdes som antal var för att det kan ge 

en tydligare bild över strategier och budskap, både från reklamfilmerna individuellt men även 

som en enhet. Två reklamfilmer hade inte varit tillräckligt med material att undersöka eftersom 

det inte gett möjligheten till att se övergripande strategier och budskap.  

 

Reklamfilmerna är hämtade från bolagets egen Youtubekanal där Systembolagets reklamfilmer 

publiceras. På Systembolagets Youtubekanal har det totalt publicerats 210 videos från år 2009 

fram till början av 2019 (Youtube, u.å). Bland dessa 210 videos finns de tre reklamfilmer som 

används i studien, men även andra kampanjer som ger information om alkohol i kroppen och 

information om langning till personer under 20 år. På grund av att studien avser att få en så 

tydlig bild som möjligt av Systembolagets reklamfilmer ser ut vid uppsatsens skrivande 2019 

kommer studien fokusera på de tre senast publicerade reklamfilmerna; “Grapes 2019”, “Power 

Question 2019” och “Whiskey 12 years 2019”. De tre valda reklamfilmerna publicerades alla 

på Youtubekanalen den 12:e april 2019. Dessa reklamfilmer är en del av en kampanj som 

Systembolaget startade år 2015 (Systembolaget 2015). Kampanjen består idag av 18 

reklamfilmer och handlar om att en försäljningsexpert från USA kommer till Systembolaget 

för att utvärdera företagets butiker. Syftet med kampanjen är att visa att det svenska sättet att 

sälja alkohol är annorlunda än i andra länder (ibid). En ambition med studien är att kunna dra 

paralleller med det resultat och den analys som ges i studien med Systembolagets 

samhällsuppdrag. Således är det viktigt att använda de reklamfilmer som senast publicerats för 
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att få en överensstämmande bild med hur reklamfilmerna ser ut 2019. Nedan följer en kort 

sammanfattning av reklamfilmerna1. 

4.1.1 Reklamfilm 1: Grapes 2019 
Reklamfilmen visar två personer som står vid en druvodling. Den ena person har på sig 

arbetskläder från Systembolaget och ger en kort information om druvorna. Den andra personen 

står bredvid och är klädd i kostym. Den personen ger säljtips till personen i Systembolagets 

kläder2. Reklamfilmen är 11 sekunder lång och publicerades den 12:e april 2019 

(Systembolaget 2019a).  

4.1.2 Reklamfilm 2: Power Question 2019 
I reklamfilmen visas två personer, den ena är iklädd Systembolagets arbetskläder och den andra 

i kostym. De två personerna sitter i en bil och diskuterar. De har en delade åsikter om vad som 

är viktigt för ett företag och hur man gör bra affärer3. Denna reklamfilm varar i 31 sekunder 

och är publicerad den 12:e april 2019 (Systembolaget 2019b).   

4.1.3 Reklamfilm 3: Whiskey 12 years 2019 
I reklamfilmen visas två personer som är i en vinkällare. Den ena personen, iklädd 

Systembolagets arbetskläder, förklarar hur länge whiskey förvaras i källaren. Den andra 

personen, i kostym, säger först emot personen och blir sedan förvånad över att det tar 12 år för 

whiskey att bli en färdig produkt4. Reklamfilmen sträcker sig över 16 sekunder och 

publicerades 12:e april 2019 (Systembolaget 2019c). 

4.2 Metod 
Till undersökningen valdes kvalitativ metod då Kristersson (2016, s.116) redogör att den 

kvalitativa forskningen handlar om att förstå ett material på en djupare nivå med hjälp av 

detaljer. Den kvalitativa forskningen har därför valts till denna studie eftersom studien avser 

att urskilja hur och vad Systembolaget förmedlar i sina reklamfilmer. För att möjliggöra 

syftet med studien krävs det en undersökning av det valda materialet. Till skillnad från den 

kvantitativa forskningen som i hög utsträckning mäter nummer och siffror, undersöker och 

                                                
1 För en mer övergripande översikt av reklamfilmerna se bilaga 1 till 3.  
2 Se bilaga 1 för full översikt av reklamfilmen 
3 Se bilaga 2 för full översikt av reklamfilmen 
4 Se bilaga 3 för full översikt av reklamfilmen 
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analyserar den kvalitativa forskningen språk, ord och personers egna uppfattningar för att 

kunna förstå ett material (Bryman 2012, s. 380). De vanligaste metoderna som används vid 

kvalitativ forskning är observationer, intervjuer, fokusgrupper, diskursanalyser eller 

innehållsanalyser av texter för att kunna få tillgång till att analysera språk, ord och 

upplevelser (ibid. s. 383). Kvalitativa metoder som används för att specifikt upptäcka gömda 

budskap är Critical Discourse Analysis, eller Multimodal Critical Discourse Analysis 

(Machin & Mayr 2012, s. 4). Målet med studien är att tydliggöra både tydliga och gömda 

budskap i Systembolagets reklamfilmer, vilket kommer att göras genom den multimodala 

kritiska diskursanalysen.  

4.2.1 Multimodal kritisk diskursanalys 
För att kunna undersöka detaljerna i studiens material har en multimodal kritisk diskursanalys 

valts som metod. Den multimodala kritiska diskursanalysen, nedan kallat MCDA från engelska 

Mulimodal Critical Discourse Analysis, är en utveckling av den kritiska diskursanalysen, nedan 

kallat CDA från engelska Critical Discourse Analysis. CDA vill beskriva och klargöra gömda 

budskap och bakomliggande tankar i text. Inom CDA är det breda begreppet diskurs, som även 

används inom andra metoder, en stor del av metoden. Då begreppet diskurs är brett finns det 

olika förklaringar till vad begreppet faktiskt betyder. Machin och Mayr (2012, s. 20) menar att 

diskurs är ett sätt att tala och interagera där kommunikationen mellan individer styrs av regler 

och normer inom en viss specifik situation. Det betyder att när situationen förändras förändras 

även diskursen. Inom CDA undersöks språket i till exempel texter eller debatter, för att urskilja 

olika diskurser, maktrelationer och ideologier i kommunikationen (Machin & Mayr 2012, s. 4 

& 20).  

 

Den här studien fokuserar däremot på MCDA. Skillnaden mellan CDA och MCDA är att i 

CDA analyseras budskap i text och språk, men i MCDA analyseras även semiotik. MCDA 

handlar om att se igenom det som ser ut att vara neutralt på ytan för att sedan identifiera de 

underliggande budskapen. Genom att undersöka visuella bilder på detaljnivå kan MCDA 

urskilja vilka dolda budskap om ideologi som finns. MCDA har utgångspunkt i den 

socialsemiotiska teorin, således är semiotiska resurser betydande för att kunna se hur detaljerna 

tillsammans skapar ett budskap. Därför är det viktigt att inte enbart studera enstaka semiotiska 

resurser, utan att även undersöka dem tillsammans för att se vilka effekter de tillsammans 

skapar. Förutom att identifiera de semiotiska resurserna är det inom MCDA viktigt att se på 

helheten ur ett kritiskt perspektiv (Machin & Mayr 2012, s. 6-10). 
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Då syftet med studien är att undersöka Systembolagets budskap i sina reklamfilmer är MCDA 

en lämplig metod då målet med metoden är att kritiskt identifiera underliggande budskap för 

att kunna identifiera diskurser och ideologier. Eftersom MCDA använder sig av semiotik för 

att förstå detaljer i visuell bild kan även hur budskapen förmedlas urskiljas, vilket är nödvändigt 

för att kunna möjliggöra syftet med studien. Utifrån helheten av analysen kommer även de 

övergripande strategierna för de tre reklamfilmerna att urskiljas. Med hjälp av de semiotiska 

verktygen kommer reklamfilmen att brytas ned i mindre bitar som exempelvis språk och miljö, 

för att sedan analyseras och slutligen kopplas samman med varandra för att förstå de 

underliggande budskapen och strategierna i reklamfilmerna.  

4.3 Analytiska verktyg 
För att kunna analysera studiens material kommer analytiska verktyg användas för att kunna 

undersöka detaljer i reklamfilmerna. Nedan förklaras de analytiska verktygen enskilt för att ge 

en förståelse för vad de betyder och varför de gynnar studiens syfte. De analytiska verktygen 

är lexikala val, kroppsspråk, blick, karaktärer, scenmiljö, naturliga ljud, attribut och färger. 

Dessa verktyg används för att kunna få en djupare förståelse för de bakomliggande budskapen 

med Systembolagets reklamfilmer.  

4.3.1 Lexikala val 
Lexikala val handlar om att en textförfattare vill inverka på mottagarens åsikt. Det kan ske med 

hjälp av lagar och normer i samhället för att inverka på människors beteenden, men det kan 

även ske genom att textförfattaren skriver utifrån en experts synvinkel och kunskap. Att skriva 

utifrån en experts synvinkel kan även det ge effekten att människor förändrar sina beteenden 

och levnadsvanor (Machin & Mayr 2015, s. 42). Verktyget lexikala val används i analysen för 

att undersöka språket och dialogerna i reklamfilmerna. Det som kommer att analyseras är vilka 

ordval som karaktärerna använder i reklamfilmerna, och vad de ordvalen skapar för betydelse. 

Genom att analysera de lexikala valen ges en förståelse för vilka ord och åsikter som 

Systembolaget vill förmedla till sina mottagare.  

4.3.2 Implicita meddelanden 
Explicita meddelanden lämnar ingenting för tolkning utan menar det som faktiskt uttrycks. 

Implicita meddelanden är däremot meddelanden som mottagaren förstår utan att det blivit 

uttryckt (writingexplained u.å.). Ett explicit meddelande kan till exempel vara att någon rakt 
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ut säger att de inte stödjer ett visst parti. Medan ett implicit meddelande till exempel kan vara 

att någon säger ”jag hade inte röstat på det partiet”, vilket då implicit betyder att personen 

inte stödjer det partiet. Att undersöka språkvalen genom explicita och implicita meddelanden 

ger en tydligare inblick i vilka dolda och outtalade meningar som Systembolaget förmedlar i 

konversationerna i reklamfilmerna.  

4.3.3 Kroppsspråk och blick 
Kroppsspråk kan indikera på vilka värderingar eller vilken personlighetstyp som en person har. 

Kroppsspråk är därför en viktig del i kommunikationen. Ett glatt humör kan kommuniceras 

genom rörelse såsom ett hopp för att visa energi eller genom ett stort leende på läpparna. Ett 

ledsamt eller negativt humör kan istället visas genom ett mer stängt kroppsspråk där betraktaren 

får mer distans från utövaren. Kroppsspråk kan även visa självförtroende till exempel genom 

att en person står med fötterna bredare än axelbrett och med händerna på höfterna. Ett minskat 

självförtroende kan istället visas genom att personen gör sig mindre än vad hen egentligen är, 

till exempel genom att bara stödja på ett ben och inte hålla en rak hållning (Machin & Mayr 

2012, s. 74). Genom att använda kroppsspråket som ett analytiskt verktyg kan karaktärernas 

dolda budskap visas när de i reklamfilmerna inte använder sig av ord för att kommunicera. Det 

kan ge en större tyngd i vad karaktärerna menar. Det som undersöks är hur karaktärerna i 

reklamfilmerna använder gester och kroppen för att kommunicera och förmedla olika budskap. 

Kroppsspråket studeras även i relation till vad karaktärerna i reklamfilmerna säger då det dels 

kan skapa dubbla budskap men även visa karaktärers åsikter utan att de sagt vad de tycker. 

 

När en person ser en annan person i ögonen kan det indikera att personen i fråga söker 

interaktion med den andra parten. Om den andra person möter upp den blick som den första 

ger, och vidhåller den, kan det indikera på respekt. Om en person istället undviker en blick kan 

det betyda att personen i fråga är frånvarande eller ouppmärksam (Machin 2007, s. 110). 

Genom att studera blickarna i reklamfilmerna från Systembolaget kan kroppsspråket mening 

förstärkas. Blickarna kan även avgöra hur väl karaktärerna i reklamfilmerna lyssnar och 

interagerar med varandra.  

4.3.4 Karaktärer 
Karaktärer i en reklamfilm kan representera en viss åsikt eller värdering. Beroende på hur 

karaktären för sig, talar, klär sig och i vilken miljö den befinner sig i kan karaktären förmedla 

intellektualitet, självständighet, vänlighet, styrka, pålitlighet (Machin 2007, s. 36-38). Genom 
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att analysera karaktärerna i reklamfilmerna kan det urskiljas hur Systembolaget förmedlar sina 

åsikter och värderingar genom karaktärernas personlighetsdrag. Karaktärerna kan även 

sammanbindas med exempelvis kroppsspråket för att stärka personlighetsdragen. 

4.3.5 Scenmiljö och naturliga ljud 

Scenmiljö kan användas för att kommunikationen till mottagaren ska ge en större effekt. Den 

ger förståelse för helheten av en bild men även bidra till större förståelse för värderingar, 

handlingar och diskurser. En scenmiljö där fönstren på husen är stora och det är högt i tak kan 

indikera på en mer lyxig tillvaro (Machin & Mayr 2012, s. 52). En produkt som ska 

marknadsföras kan till exempel vara en billig bil. Bilen fotograferas i en miljö där det finns 

stora portar, dyra butiker och balkonger som indikerar på en lyxig eller sofistikerad miljö. 

Mottagarens värdering av bilen i lyxmiljö är troligtvis inte densamma som om den blivit 

fotograferad i en helt annan typ av miljö (Machin 2007, s. 34). Scenmiljön används i analysen 

som verktyg för att förstå i vilket sammanhang som Systembolaget vill visa upp sig som bolag 

i. Scenmiljön kan också användas för att förstärka handlingar av karaktärerna. 

 

I en scenmiljö kan även naturliga ljud förekomma och skapa indikatorer för något som 

mottagaren inte ser. Det kan till exempel vara vågor som får mottagaren att tänka på havet eller 

fågelkvitter som påminner om skogen eller sommaren. De naturliga ljuden, beroende på vilka 

som hörs, kan ge en avslappnande känsla (Knez 2015). Genom att analysera naturliga ljud kan 

scenmiljön förstärkas och ge indikatorer på var reklamfilmen utspelar sig. Eftersom ljud även 

kan indikera på något som inte visas är det en bidragande faktor till att upptäcka de gömda 

budskapen i reklamfilmerna.  

4.3.6 Attribut 
Attribut är ett objekts kommunikation av värderingar och attityder till den som ser objektet. Att 

undersöka attribut i exempelvis bilder kan ge en djupare förståelse för budskapet i bilden. 

Beroende på var i en bild ett objekt är placerat kan det dra olika nivåer av uppmärksamhet. Ett 

attribut i en bild kan till exempel vara en dator på ett skrivbord som indikerar att bilden ska 

föreställa en arbetsplats (Machin & Mayr 2012, s. 51). Attributen kan hjälpa mottagaren av 

reklamfilmer att förstå vikten av ett visst objekt. Attributen i Systembolagets reklamfilmer kan 

även skapa en större förståelse för scenmiljön eller karaktärernas handlingar. 
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4.3.7  Färger 
Färger kan påminna mottagare om en speciell person, speciell plats eller speciell sak. Det kan 

vara färger i en flagga som påminner om ett land, eller färger på en karta som visar var det 

finns vatten och land. Färger spelar en stor roll i människors vardag. Ljusa färger associeras 

med positivitet och glatt humör, medan mörkare färger oftast förknippas med sorg och 

depression. Hur starka färgerna är spelar också stor roll. En färg kan vara svag eller stark, men 

fortfarande vara samma färg. En svagare färg kan associeras med lugn, mjuk och god, medan 

en starkare färg är mer känsloladdad och kan få mottagaren mer engagerad. En starkare färg 

används ofta vid reklam för att öka upplevelsen och känslan för produkten. (Machin 2007, s. 

65-66 & 70-75). I analysen används färger tillsammans med de andra semiotiska verktygen för 

att förstärka och tydliggöra de budskap som hittas.  

4.4 Tillvägagångssätt av analys 

Reklamfilmerna studeras först var för sig. Karaktärernas dialog och handlingar transkriberas. 

Då alla de tre valda reklamfilmerna utspelar sig på engelska översätts de i transkriberingen till 

svenska5. Alla de tre reklamfilmerna är redan översatta av Systembolaget och transkriberingen 

är därför direkt tagen från Systembolagets översättning från engelska till svenska. Analysen 

sker utifrån den svenska transkriberingen eftersom bolaget som reklamfilmerna kommer från 

är ett svenskt företag med enbart butiker i Sverige, samt eftersom uppsatsen skrivs på svenska. 

Efter transkriberingen studeras reklamfilmernas semiotiska resurser utifrån de analytiska 

verktyg som tidigare nämnts. Reklamfilmerna analyseras både individuellt och som en 

gemensam enhet.  

4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Reliabilitet, validitet och generalisering avgör kvalitén i en forskningsstudie genom trovärdig- 

och pålitlighet (Bryman 2012, s. 389). Nedan redogörs reliabilitet, validiteten och 

generaliseringen för studien i relation till den metodkritik som finns. 

4.5.1 Reliabilitet 
Kritik mot kvalitativ forskning är att denna typ av forskning inte är replikerbar (Bryman 2012, 

s. 405). Den externa reliabiliteten i en studie mäter i vilken utsträckning som undersökningen 

                                                
5 I bilaga 1 till 3 finns transkribering både på engelska och svenska 
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är replikerbar. Extern reliabilitet på en kvalitativ forskning kan vara svår att fastställa beroende 

på material eftersom det kan vara svårt, exempelvis vid observationer eller intervjuer av ett 

fenomen, att få exakt samma resultat vid en annan tidpunkt (ibid. s. 390). I denna studie 

studeras reklamfilmer vilket betyder att exakt detta material aldrig kommer att förändras vid 

en studie med samma material. Däremot, om en likadan studie skulle utföras med andra 

reklamfilmer från Systembolaget, finns det en risk att resultatet inte blir detsamma eftersom 

innehållet i reklamfilmerna inte kommer vara likadant. Reklamfilmer ändras alltid och företag 

vill nå ut med nya budskap genom nya strategier. För att öka den externa reliabiliteten har 

tydliga förklaringar av de analytiska verktygen utförts i del 6.3 för att de ska kunna appliceras 

på ett liknande sätt vid en liknande studie.  

 

Tillgängligheten av reklamfilmerna påverkar också den externa reliabiliteten. Eftersom 

reklamfilmerna är hämtade från Systembolagets egen Youtubekanal kan Systembolaget välja 

att avpublicera reklamfilmerna när de vill. Det här är ingenting som kan påverkas eftersom 

Systembolaget äger reklamfilmerna och har all makt över dem. 

4.5.2 Validitet och generalisering 
Med den interna validiteten menas till vilken grad som undersökningens observationer stämmer 

överens med verkligheten (Bryman 2012, s. 390). För denna studie undersöks Systembolagets 

tre senaste reklamfilmer som började sändas i april år 2019. Den analys som görs utifrån 

materialet kommer därför stämma överens med vad Systembolaget 2019 använder för 

strategier i sina reklamfilmer samt vilka underliggande budskap som finns, då studien utförs år 

2019.  

 

Den externa validiteten menar i vilken grad som undersökningen är generaliserbar. Även den 

kan vara svår att applicera på kvalitativa studier, eftersom urval i dessa studier är begränsade 

och mindre än kvantitativa studier (Bryman 2012, s. 390). Då urvalet i studien är begränsat och 

relativt litet påverkas generaliserbarheten markant. Som tidigare förklarat har Systembolaget 

totalt 210 publicerade reklamfilmer på sin Youtubekanal. Att kalla denna studie, som enbart 

undersöker tre reklamfilmer, för generaliserbar för alla Systembolagets reklamfilmer är därför 

inte helt möjligt, men inte heller syftet med studien. Syftet är att undersöka hur 

kommunikationen i Systembolagets reklamfilmer ser ut idag 2019, vilket leder till att 

reklamfilmernas budskap och strategier kan generaliseras för hur Systembolagets reklamfilmer 

är utformade och konstruerade idag 2019.  
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5. Analys och resultatredovisning 

Det här kapitlet avser analysen av de tre reklamfilmerna och det är denna del som leder vidare 

till svar på studiens frågeställningar. Analysen är strukturerad i fyra delar där den första delen 

berör analyserna av reklamfilmerna. Reklamfilmerna presenteras översiktligt och analyseras 

sedan med hjälp av de analytiska verktygen. Analyserna av reklamfilmerna redovisas först för 

att tydliggöra hur analysen gått till. Den andra delen består av analys av de strategier som 

urskilts ur de studerade reklamfilmerna och den tredje delen består av analys av Systembolagets 

samhällsuppdrag i reklamfilmerna. Den fjärde och sista delen av analysen handlar om andra 

budskap som förmedlas i de tre studerade reklamfilmerna. Analysen kommer att hjälpa till att 

svara på studiens tre frågeställningar och svaren kommer att diskuteras i kapitel 6. Slutsatser. 

5.1 Analys av reklamfilmerna 
Nedan följer analysen av de tre reklamfilmerna. Reklamfilmerna presenteras i den 

kronologiska ordningen som de publicerats i på Systembolagets Youtubekanal, med ”Grapes 

2019” publiceras senast. Den sista underkapitlet i denna del avser analysen av karaktärerna i 

de tre reklamfilmerna. Anledningen till denna struktur är att reklamfilmernas karaktärer 

förekommer i samtliga av de tre reklamfilmerna och karaktärernas personlighetsdrag och 

värderingar stärks av reklamfilmerna som en enhet. Denna del av kapitlet finns till för att 

förtydliga hur analysen gått till. 

5.1.1 “Grapes 2019” 
I reklamfilmen finns endast en scen vilken visar en blå himmel, grönt landskap med 

vinodlingar, kullar och berg. I scenen finns en man klädd i en mörk kostym, vit skjorta och röd 

slips, och en kvinna, klädd i en grå skjorta och en mörkgrön väst med Systembolagets gröna 

logotype på den vänstra sidan av bröstet. Systembolagets logotype på kvinnans vänstra bröst 

är ett attribut som tydligt symboliserar Systembolaget som företag, vilket också indikerar att 

kvinnan representerar Systembolaget och deras åsikter. Mannen har inte Systembolagets 

logotype på sin klädsel, och kopplas därför inte på samma sätt till Systembolagets värderingar. 

Mannen och kvinnan står vid två vinrankor.  

 

I reklamfilmen är dialogen kort och består enbart av två utbyten: ett från kvinnan till mannen, 

och ett från mannen till kvinnan. Kvinnan säger i det första utbytet: “om kärnorna är gröna 

smakar vinet inte bra”. Mottagaren får här ett uttalande av kvinnan om druvors egenskaper 
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vilket indikerar på hennes kunskap, vilket i sin tur ger trovärdighet till all systembolagets 

personal. Utan att kvinnan uttryckligen säger att hon menar kärnorna i en vindruva är det 

underförstått att det gäller vindruvor eftersom hon dels håller i en vindruva och för att hon står 

vid vinrankor på en vinodling. Samtidigt som kvinnan säger sin mening håller hon i en druva 

med båda händerna, tittar på den och smakar på den, vilket förstärker kvinnans trovärdighet i 

det hon säger.  

 

När kvinnan sagt sin mening om druvor svarar mannen tillbaka “Nä. Smaken kan vara fel, men 

priset kan vara rätt!”. Eftersom ordet “Nä” inte vanligtvis används vid en seriös argumentation 

och eftersom det blir tydligt att mannen inte håller med kvinnan skapas en underliggande 

humoristisk stämning. Eftersom det är en reklam för Systembolaget, vilket är förstått från 

logotypen på kvinnans klädsel, är det underförstått att reklamen handlar om alkoholhaltiga 

drycker. När mannen säger ”Smaken kan vara fel, men priset kan vara rätt” menar han att även 

om en produkt smakar fel eller dåligt är det ändå säljbart, vilket då kan bero på att det handlar 

om alkoholhaltiga drycker. Mannen menar alltså att smaken inte spelar någon roll, så länge det 

är alkohol i drycken kommer människor ändå att konsumera det för att få ett rus. Han kan även 

mena att det går att sälja en produkt som inte smakar bra, så länge priset sänks. Samtidigt som 

mannen säger ”Smaken kan vara fel, men priset kan vara rätt!” gestikulerar han mycket med 

händerna för att förstärka det han menar (se bild 1 och 2). Vad kvinnan svarar på mannens 

konstaterande visas inte i reklamfilmen, däremot nickar kvinnan mot mannen när han sagt sin 

mening vilket indikerar att hon förstår vad han menar. Eftersom kvinnan aldrig svarar mannen 

blir det fritt för tolkning för mottagaren om vad Systembolaget tycker om mannens åsikt. 
Bild 1      Bild 2

  
 

Efter att mannen uttalat sig om priset säger han till kvinnan “Förstår du? Det är kapitel 6 i min 

bok”. När mannen uttryckligen säger “min bok” förklaras det implicit för mottagaren att han 

har skrivit en bok, vilket tyder på att han har viss kunskap inom ett område. Inom vilket område 
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är dock inte förklarat för mottagaren eftersom boken inte visas i reklamfilmen.  Däremot kan 

hans tidigare uttryck om pris indikera att mannens har kunskaper inom marknadsföring eller 

försäljning.  

 

Under hela reklamfilmen har kvinnan ett lugnt kroppsspråk som inte visar några hastiga 

rörelser. Genom hennes beteende som representant för bolaget talar det för att Systembolaget 

vill visa att de är ett seriöst och lugnt bolag. Mannen visar däremot ett mer energiskt 

kroppsspråk genom att dels genom att fladdra med kavajen för att svalka sig, dra i sin krage på 

skjortan (se bild 3 och 4) och när han talar med kvinnan gestikulerar han med händerna (se bild 

1 och 2). Att fokusera på andra saker när någon talar, som till exempel fladdra med kavajen 

eller dra i sin skjortkrage, indikerar att personen inte lyssnar eller inte tycker att det den andra 

personen berättar är intressant.  
Bild 3      Bild 4

  
 

När kvinnan talar med mannen tittar hon honom i ögonen (se bild 4), vilket tyder på visat 

intresse och respekt. Mannen däremot, ser inte kvinnan i ögonen medan hon talar utan har 

blicken vänd nedåt mot druvan som hon pratar om. Att inte möta en person med blicken när de 

har en konversation anses vara respektlöst, men eftersom mannens blick är vänd mot druvan 

kan det även tyda på att han faktiskt lyssnar på vad hon säger. När mannen sedan talar med 

kvinnan möts dem med blicken (se bild 1 och 2) samtidigt som kvinnan nickar vilket återigen 

visar att hon lyssnar på vad han säger.  

 

Reklamfilmen slutar med att Systembolagets gröna logotype visas i mitten av skärmen. När 

den gröna logotypen visas i mitten av skärmen presenteras Systembolaget som företag 

ytterligare en gång. Den första gången som de presenteras är genom kvinnans klädsel där 

logotypen visas tydligt på hennes västs vänstra bröst. Eftersom Systembolaget inte nämns i 
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reklamfilmen kan logotypen indikera att Systembolaget vill att mottagaren ska förstå att det är 

deras reklamfilm som presenterar deras åsikter och värderingar. 

Vinrankorna, vinodlingen samt bakgrunden med kullar och berg indikerar på ett icke-svenskt 

klimat. Genom att mannen fladdrar med kavajen och drar i skjortkragen (se bild 3 och 4) ger 

hans kroppsspråk signal om att klimatet är varmt, vilket stärker teorin om att de två karaktärerna 

inte befinner sig i ett svenskt klimat. I bakgrunden finns inga indikationer på industriområden 

som skadar miljön, och det enda ljud som finns är karaktärernas dialog och fågelkvitter. 

Fågelsången stärker indikationen på att det inte finns några fabriker i närheten vilket i sig tyder 

på att massproduktion inte förekommer. Motsatsen till massproduktion är produkter av kvalité 

och produkter som får ta sin tid i tillverkningsprocessen. De gröna växter som finns med pekar 

på ekologiska produkter av kvalité eftersom färgen grönt indikerar på naturliga produkter.  

5.1.2 “Power Question 2019” 
Samma karaktärer i samma utstyrslar är med i ”Power Question 2019” som i ”Grapes 2019”. 

Däremot är det en annan miljö som presenteras i stycket nedan. Eftersom kvinnan är klädd i 

samma kläder representerar hon även i denna reklamfilm Systembolagets åsikter och 

värderingar. Däremot finns även en tredje karaktär; en kvinna som hälsar de två 

huvudpersonerna välkomna till gården som de är vid. Kvinnan är klädd i ett par beigea byxor, 

en ljusblå skjorta, en mörkblå väst och ett par svarta ballerinaskor.  

 

Reklamfilmen börjar med att visa en bild över hur scenmiljön ser ut. I reklamfilmen finns det 

två miljöer; utanför bilen och i bilen. Utanför bilen finns det ett hus där det finns ett uterum 

med fönster utan glas. Runt omkring huset finns gröna exotiska buskar, vilket indikerar på att 

reklamfilmen inte utspelar sig i en svensk miljö. Bakom huset är det stora gröna fält, och längre 

bort skymtas kullar och berg, liknande som i ”Grapes 2019”. De gröna buskarna och fälten i 

bakgrunden indikerar även i denna reklamfilm på naturliga och ekologiska produkter. Utanför 

huset på den asfalterade gårdsplanen står en vit skåpbil snedparkerad, där den gröna logotypen 

från Systembolaget tydligt placerats på bilens sida för att indikera på att reklamfilmen ska 

förknippas med Systembolaget. Himlen är ljus och lite molnig men skuggor på marken, bilen 

och huset indikerar på att solen skiner. I den första bilden över scenmiljön visas inga människor 

(se bild 5). I den andra scenmiljön sitter de två karaktärerna i en klassisk skåpbil där det enbart 

finns ett förarsäte och ett passagerarsäte. Genom ett fönster i bilen skymtar grönska utanför 

medan genom det andra bilfönstret skymtar huset, vilket gör det förstått att de två karaktärerna 
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sitter i bilen som är parkerad på gårdsplanen utanför huset. I den sista scenen visas den första 

scenen men nu med en kvinna som hälsar de två huvudkaraktärerna välkomna (se bild 6). 

Bild 5       Bild 6 

  
 
 

Mannen börjar reklamfilmen genom att förklara att det krävs “power questions” för att kunna 

göra en bra affär. När mannen frågar kvinnan vilka som är hennes främsta frågor vid ett 

affärsmöte är svarar hon “jag frågar om årets skörd och vilka utmaningar som de haft”. Det 

kvinnan förmedlar till mottagaren är att Systembolaget bryr sig om hur processen hos 

leverantörer fungerar, vilket i sin tur indikerar att de värnar om kvalitén på produkterna.  

 

När kvinnan förklarat vilka hennes viktigaste frågor till en potentiell leverantör är svarar 

mannen “Det är inte så man gör en bra affär”. När han uttrycker sig på detta sätt menar han 

implicit att hennes tillvägagångssätt vid ett leverantörsmöte leder till dåliga affärer. Samtidigt 

som han säger detta viftar han med en bok med titeln ”How to make big money” som har bild 

på mannen själv på omslaget. Titeln indikerar att boken handlar om att skapa så mycket vinning 

för sig själv och sitt företag som möjligt. Boken i sig är ett attribut som används genom att 

framställa mannen som en expert inom affärer och försäljning. Genom att hålla upp boken 

samtidigt som han pratar om viktiga frågor vid affärsmötet försöker han implicit påverka 

kvinnan att lyssna på honom och lita på att han kan affärer. Samtidigt som han viftar med 

boken, skakar han på huvudet och gestikulerar hårdare med händerna (se bild 7) vilket kan tyda 

på att han blir stressad eftersom de snart ska möta en potentiell leverantör och mannen vill att 

de ska använda hans strategi vid mötet. Mannen försöker dock hålla sitt lugn eftersom hans 

röstläge fortfarande är relativt lågt, vilket skapar humoristisk stämning för mottagaren då hans 

humör skiftar från sekund till sekund i reklamfilmen. Genom att se kontrasterna mellan 

mannens energiska och kvinnans lugna kroppsspråk gentemot varandra skapas en humoristisk 

stämning för mottagaren. 
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Bild 7 

 
 

Mannen fortsätter scenen med att förklara, utan att blivit tillfrågad av kvinnan, sina egna 

“power questions” som är “hur lågt kan du gå?” och “vad får jag ut av det?”. Hans frågor 

indikerar på att han vill köpa in produkter för ett billigt pris för att i slutändan kunna få ut den 

största vinsten. På grund av mannens vinstintresserade “power questions” och kvinnans 

kvalitetsfokuserade frågor till en potentiell leverantör skapas en humoristisk skillnad mellan 

vad som är viktigt för karaktärerna vid ett leverantörsmöte. För mannen är det viktigaste vid 

ett leverantörsmöte priset och företagets vinning, medan det för kvinnan är kvalitén i mötet och 

produkterna. Att kvinnan inte är intresserad av mannens affärstips visar hon med hela sitt 

kroppsspråk, dels genom att först himla med ögonen mot honom och sen genom att hon 

ignorerar vad han säger och går ut ur bilen. När hon lämnar bilen sneglar hon med blicken mot 

honom över axeln samtidigt som hon fortsätter himla med ögonen (se bild 8), vilket tyder på 

att hon finner både honom och hans affärsstrategi irriterande. När mannen följer efter kvinnan 

efter att ha gått ut med bilen viftar han återigen med sin bok för att visa att han vill att hon ska 

lyssna på hans säljtips. 
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Bild 8  

 
 

När kvinnan gått ur bilen visas en övergripande bild över gården där bilen är parkerad. I scenen 

visas även en annan kvinna som står på gårdsplanen (se bild 6). Kvinnan från Systembolaget 

går fram mot den andra kvinnan som hälsar henne välkommen samtidigt som de tar i hand. De 

två kvinnorna är trevliga mot varandra genom att säga “Kul att träffa dig” och “Det ser 

verkligen fint ut här”. Samtidigt som de två kvinnorna hälsar utbrister mannen “Lyssnar du på 

mig?”, och får inget svar av kvinnan från Systembolaget denna gång heller. När mannen sen 

går fram mot kvinnan som hälsar välkomna frågar han direkt om hon läst hans bok, varpå 

kvinna enbart svarar “Nej, det har jag inte”, vilket på grund av polariseringen mellan 

vinstintresse och kvalitetsfokus tyder på att hon istället bryr sig mer om kvalitén än vinsten. 

 

Reklamfilmen slutar även i denna reklamfilm med att Systembolagets gröna logotype visas i 

mitten av skärmen. Även i denna reklamfilm, precis som i ”Grapes 2019” nämns inte heller 

Systembolaget explicit vilket kan vara anledningen till varför Systembolagets logotype visas 

även i denna reklamfilm.  

5.1.3 “Whiskey 12 years” 
I reklamfilmen utspelar sig enbart en scen. Det är de två karaktärerna som är med i de två ovan 

nämnda reklamfilmerna; kvinnan från Systembolaget och mannen i kostym. Mannen och 

kvinnan går i den här reklamfilmen i en mörk källare. Längs med väggarna ligger trätunnor på 

varandra. I taket finns det fyra lampor vilka också är de enda ljuskällor som finns. Mellan 



28 
 

tunnorna vid väggarna finns det en gång där de två karaktärerna går samtidigt som de har en 

konversation. Konversationen mellan kvinnan och mannen är även här relativt kort.  

 

Kvinnan börjar reklamfilmen med att säga “och här lagrar de whiskyn i tolv år”. Samtidigt som 

kvinnan säger detta visar hon med sina händer att hon menar att de lagrar whiskyn i tunnorna i 

källaren de går i (se bild 9). Utifrån vad hon säger får mottagaren även en förståelse för 

kvinnans kunskaper om tillverkningsprocessen av drycken. Källaren är smal vilket betyder att 

det inte finns oändligt mycket plats att lagra produkter på. Det i sig indikerar på att produkterna 

är exklusiva och unika eftersom det bara finns möjlighet att producera en viss mängd åt gången. 

Dock visas bara källaren så långt som karaktärerna går och mottagaren får därför inte veta hur 

stor källaren faktiskt är och hur mycket produkter som den kan lagra samtidigt. 

 
Bild 9 

 
 

Efter att kvinnan förklarat hur lång lagringstiden är för whiskyn säger mannen “Du menar 

dagar, va? Det lät som du sa år”. Här menar mannen implicit att han tycker att tolv år är länge 

för att en produkt ska bli färdig. Detta visar på mannens brist på kunskap inom området. I hans 

nästkommande mening säger han ”det är bara dumt”, vilket även det visar på att han dels inte 

förstår tillverkningsprocessen men även att han inte tycker att kvalitén i drycken är av stor vikt. 

 

Efter att mannen sagt emot kvinnan om lagringstiden visar kvinnan tydligt att hon inte vill 

lyssna på mannen genom att himla med ögonen mot honom och gå bort från honom. Mannen 

står kvar där han och kvinnan sist talade med varandra och säger för sig själv att han inte tror 

på att whiskyn lagras i tolv år. Medan mannen säger emot kvinnan placerar han sina händer på 
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sina höfter, vilket visar på säkert självförtroende. Mannen placerar sin hand på en av tunnorna 

i källaren och när han lyfter den därifrån inser han att han fått damm på fingrarna (Se bild 10 

och 11). Dammet på tunnorna är ett attribut som indikerar på att tunnorna har legat där under 

en längre period. Efter han upptäckt dammet sträcker han händerna framför sig med öppen 

handflata (se bild 12) vilket tyder på att han blev förvånad för att sedan utbrista “Tolv år!”. Det 

mannen inser genom dammet på fingrarna är att kvinnan hade rätt i att det är en lång 

lagringsperiod. Samtidigt som han gör detta lyfter hans ögonbryn vilket även det är en 

ytterligare indikation på att han blev förvånad. 

 

Bild 10     Bild 11 

  
 

Bild 12 

 
 

På samma sätt som ”Grapes 2019” och ”Power Question 2019” slutar reklamfilmen med att 

Systembolagets gröna logotype visas i mitten av skärmen, vilket även här indikerar att 

Systembolaget tydligt vill bli förknippade mer reklamfilmen.  

5.1.4 Karaktärer i reklamfilmerna 
Kvinnan, som är klädd i Systembolagets butiksuniform, företräder Systembolaget och bolagets 

åsikter och värderingar. Utifrån hennes lugna kroppsspråk och den kunskap och vänlighet hon 
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visar i det hon säger kan det konstateras att hon föreställs som en lugn och trevlig expert inom 

alkohol. Mannen är däremot framställd som en expert inom försäljning, vilket förklaras i 

reklamfilmen “Power Question 2019” när han håller upp sin bok “How to make big money”. 

Förutom att han är en expert ger han genom sin klädsel, som består av en mörkblå kostym, vit 

skjorta och röd slips, intrycket att han är en affärsman. Med tanke på hans amerikanska accent 

i reklamfilmerna kan det tänkas att han är amerikan, vilket även förstärks med 

bakgrundsinformationen om kampanjen som tidigare nämnts i uppsatsens metod. Genom de 

två karaktärernas olika klädsel och kroppsspråk kan det konstateras att de representerar varsin 

värdering som är motsats till varandra. Reklamfilmerna målar tillsammans upp mannen som 

en girig amerikan som har allt sitt fokus på att sälja och tjäna så mycket pengar som möjligt 

medan kvinnan målas upp som en affärskvinna som fokuserar på produkter med kvalité där 

tillverkningsprocessen får ta sin tid.  

5.2 Analys av strategier 
Utifrån analyser av de tre reklamfilmerna “Grapes 2019”, “Power Question 2019” och 

“Whiskey 12 years 2019” har tre strategier urskiljts: humoristisk strategi, informativ strategi 

och berättande strategi. Den humoristiska strategin bygger på kontrasterna mellan de två 

karaktärernas värderingar medan den informativa strategin bygger på kvinnans expertis och 

personlighet. Den berättande strategin appliceras på reklamfilmerna som en enhet då de är en 

del av en större kampanj. Nedan presenteras först var och hur den humoristiska strategin 

urskiljer sig, och sedan presenteras den informativa och berättande strategin på samma sätt. 

5.2.1 Humoristisk strategi 
Genom alla tre reklamfilmer är mannen och kvinnan oense i allt de diskuterar. I reklamfilmen 

“Grapes 2019” är de oense om kvinnan anser att det ska vara en bra smak på vinet genom att 

säga “Om kärnorna är gröna smakar vinet inte bra”. Mannen menar istället att vinet inte 

behöver smaka bra så länge de sänker priset för produkten genom att säga “smaken kan vara 

fel, men priset kan vara rätt”. I reklamfilmen “Whiskey 12 years 2019” efter att kvinnan 

förklarat hur lång lagringstiden är för whiskyn säger mannen “Du menar dagar, va? Det lät som 

du sa år”. Återigen ifrågasätter mannen kvinnans expertis inom området. I reklamfilmen 

“Power Question 2019” är de oense efter att kvinnan förklarat vilka hennes viktigaste frågor 

till en potentiell leverantör är och mannen säger emot kvinnan och hävdar att hennes sätt att 

göra affärer är ett dåligt sätt: “Det är inte så man gör en bra affär”.  
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Konstrasterna urskiljs även i karaktärernas djupare värderingar. I alla de tre reklamfilmer 

klargörs det att mannen är ute efter att skapa snabba affärer som ger mycket vinning för det 

företag han arbetar för. I “Grapes 2019” säger mannen “Smaken kan vara fel, men priset kan 

vara rätt”. Med detta menar han att även om en produkt smakar fel eller dåligt är det ändå 

säljbart. Att det är säljbart fastän smaken är fel kan vara för att det handlar om alkoholhaltiga 

drycker, vilket är förstått utifrån kvinnans mening angående kärnor och vin i reklamfilmen. 

Mannen menar att smaken inte spelar någon roll eftersom så länge det är alkohol i drycken 

kommer människor ändå att konsumera det. Priset kan då sänkas för att det fortfarande ska 

kunna säljas. Att mannen vill göra affärer som ger lönsamhet visas även i “Whiskey 12 years 

2019” när kvinnan förklarat att whiskyn lagras i 12 år, varpå mannen svarar “det är bara dumt”. 

Genom att uttrycka sig på detta sätt visar mannen återigen att han inte tycker att kvalitén i 

alkoholdrycker är av särskilt stor vikt. I “Power Question 2019” förklarar mannen sina “power 

questions” som är “hur lågt kan du gå?” och “vad får jag ut av det?”. Skillnaden och kontrasten 

på vad som är viktigt för de två karaktärerna skapar en humoristisk stämning eftersom deras 

värderingar är motsatsen till varandra. Mannen vill ha lönsamhet och vinst, medan kvinnan vill 

ha produkter med hög kvalitét.  

 

Kroppsspråken pekar även de på kontraster i samtliga av de tre reklamfilmerna. Genom alla tre 

reklamfilmer är kvinnans kroppsspråk lugnt och utan hastiga rörelser, vilket exempelvis visas 

hur hon går och att hon inte gör några kraftiga gester med händerna. När kvinnan inte längre 

vill lyssna på vad mannen har att säga ignorerar hon honom och väljer att gå iväg bort från 

honom.  Hon blir inte förbannad, höjer inte rösten och snäser inte åt mannen utan håller istället 

sitt lugn. Till skillnad från kvinnan har mannen ett mer rörligt och energiskt kroppsspråk med 

mycket gester och skakande på huvudet. Dessutom följer mannen efter kvinnan när hon gått 

ifrån honom i “Power Question 2019” vilket är komiskt då hon precis valt att inte lyssna på 

honom genom att gå bort från honom. Genom att se kontrasterna på kvinnan och mannens 

kroppsspråk gentemot varandra skapas den humoristiska stämningen för mottagaren. Kvinnans 

lugna kroppsspråk är motsatsen till mannens energifyllda och gestikulerande kroppsspråk.  

 

I “Grapes 2019” återkommer den humoristiska stämningen då mannen är malplacerad. De två 

karaktärerna står ute på en solig vinodling. Att mannen är klädd i sin kostym samtidigt som 

han står mitt i naturen med strålande sol skapar en humoristisk stämning eftersom han troligtvis 

vanligen inte befinner sig på leverantörsmöten utomhus i naturen utan istället i butiker eller på 

kontor. Den skämtsamma stämningen ökar när mannen börjar fäkta med kavajen och dra i 
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skjortkragen för att svalka sig. Kvinnan står bredvid och ser ut att vara orörd av värmen. 

Återigen visas kontrasterna mellan mannen och kvinnan.  

5.2.2 Informativ strategi 
Den informativa strategin som urskiljer sig visas genom kvinnans expertis och personlighet 

som visas i reklamfilmerna I alla reklamfilmer bär kvinnan Systembolagets logotype på sina 

kläder, vilket indikerar på att hon representerar Systembolagets åsikter och värderingar. De 

handlingar som kvinnan utför i reklamfilmerna ses därför som handlingar från Systembolaget. 

Genom de tre reklamfilmerna visar kvinnan kunskap om druvor som är mogna, 

tillverkningsprocesser för whisky och vad som är viktigt vid ett leverantörsmöte. Kvinnan är, 

som redan nämnt, ansiktet utåt för Systembolaget och har genom alla tre reklamfilm ett lugnt 

kroppsspråk som inte indikerar på varken ilska eller aggression. Det här talar för att 

Systembolaget vill visa att de är ett seriöst och lugnt företag. Detta förstärks också med hur 

kvinnan talar med mannen. När hon har en konversation med mannen har hon alltid 

ögonkontakt med mannen, vilket visar på både respekt och att hon vill att han ska lyssna på 

vad hon har att säga. Att kvinnan har ögonkontakt och är villig att höra vad mannen säger tyder 

på att Systembolaget vill visa att de är respektfulla gentemot andra människor. Samtidigt väljer 

kvinnan stundtals att ignorera mannen och vända ryggen mot, vilket inte visar respekt. I “Power 

Question 2019” när kvinnan från Systembolaget hälsar på kvinnan på gården är mötet trevligt 

och välkomnande vilket visar att Systembolaget är öppna och välkomnande. 

5.2.3 Berättande strategi 
Den berättande strategin urskiljs genom förståelse för de tre reklamfilmerna som en enhet. 

“Grapes 2019”, “Power Question 2019” och “Whiskey 12 years 2019” är alla en del av en 

större kampanj. Det är i alla tre reklamfilmer samma karaktärer som återkommer, de bygger på 

att karaktärerna är oense hela tiden och scenmiljön är ungefär densamma. Utifrån detta kan det 

konstateras att reklamfilmerna hänger ihop. Källaren i “Whiskey 12 years 2019” kan till 

exempel vara en källare hos leverantören som de två karaktärerna träffar i “Power Question 

2019”. 

 

Eftersom mottagaren får följa de två karaktärerna genom de tre reklamfilmerna stärks 

karaktärernas personlighetsdrag mer och mer för varje reklamfilm. I “Grapes 2019” får 

mottagaren reda på att mannen är en expert inom någonting genom att han förklarar att han 

skrivit en bok, för att i “Power Question 2019” faktiskt få se boken, vad den heter och hur den 
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ser ut. Mottagaren förstår utifrån de två reklamfilmerna att mannen är en expert inom affärer 

och försäljning. Kvinnans expertis förstärks också mer för varje reklamfilm eftersom hon visar 

och förklarar druvor och tillverkningsprocessen i “Grapes 2019” och “Whiskey 12 years 2019”, 

vilket också stärker hennes, det vill säga, Systembolagets trovärdighet. 

5.3 Analys av samhällsuppdrag i reklamfilmerna 
Genom de analytiska verktygen som användes i analysen analyserades karaktärernas dialog 

och handlingar, samt var de befann sig och vad som fanns runt omkring dem. Detta ger en blick 

i hur Systembolaget förmedlar sitt samhällsuppdrag i sina reklamfilmer. Samhällsuppdraget 

som Systembolaget har, som tidigare förklarat tydligare, är uppdelat i tre delar; att sälja alkohol 

utan vinstintresse, informera samhället om alkoholens risker och att ge en god service till 

kunder.  

 

Den första delen av samhällsuppdraget, att sälja alkohol utan vinstintresse, visar sig gömt i 

reklamfilm “Power Question 2019”. Mannen försöker ge kvinnan försäljningstips för att 

Systembolaget som återförsäljare ska kunna köpa varor av leverantörer billig för att senare 

säljare dyrare. Kvinnan visar genom sitt kroppsspråk att hon inte vill lyssna på honom, genom 

att hon himlar med ögonen, ignorerar honom och till slut går ut ur bilen. Det kan även 

tydliggöras i reklamfilmen “Whiskey 12 years”, när kvinnan skakar på huvudet när mannen 

säger att med 12 år måste kvinnan mena 12 dagar för att öka produktion och försäljning. Det 

Systembolaget kan tänkas vilja förmedla är att det inte spelar någon roll om det krävs 12 år för 

en dryck att bli färdigställd eftersom kvalitén på produkten blir bättre. Även i ”Grapes 2019” 

förklarar kvinnan att druvorna måste få ta sin tid för att bli mogna för att produkten ska bli god 

därför också bli av högre kvalité. 

 

Förutom genom kroppsspråket och de lexikala valen visar reklamfilmerna upp den första delen 

av samhällsuppdraget genom miljön. Miljön där “Grapes 2019” och “Power Question 2019” 

utspelar sig tyder på naturliga och ekologiska produkter, genom gröna växter, fågelkvitter och 

lugn miljö, som i sin tillverkningsprocess får ta sin tid att bli färdigställ. Eftersom det inte i 

någon av de tre reklamfilmerna finns industrimiljöer indikerar det att det inte heller finns någon 

massproduktion, och därför ingen jakt på lönsamhet och vinst.  
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Den andra delen av samhällsuppdraget, att informera samhället om alkoholens risker är 

ingenting som framgår i dessa reklamfilmer. Det som diskuteras i reklamfilmerna är kunskap 

om dryckerna i sig, men karaktärerna diskuterar ingenting om risker med alkohol. Däremot 

visar deras reklamfilmer att massproduktion inte är för Systembolaget, vilket på så sätt kan 

tänkas vara för att gynna individerna och samhället. Dock finns det ingenting som tyder på 

riskerna med alkohol.  

 

Det sista samhällsuppdraget, som handlar om att ge en god service till kunder, visas inte heller 

vid första anblick. I reklamfilmerna finns det inga kunder med vilket kan uppfattas som att 

Systembolaget inte heller har tänkt på den sista delen av sitt uppdrag. Däremot, visar de i 

reklamfilmen “Power Questions” hur kvinnan som representerar Systembolaget är trevlig mot 

leverantören, vilket kan visa hur de bemöter människor överlag. Att vara trevlig samtidigt som 

kvinnan visar på expertis indikerar även på att hon kan god service.  

5.4 Analys av budskap i reklamfilmerna 
Förutom samhällsuppdragen har andra budskap urskiljts genom analys av semiotiska resurser. 

De tre reklamfilmerna kretsar runt samma karaktärer, mannen med expertis inom försäljning 

och affärer och kvinnan från Systembolaget. Mannen målas i reklamfilmen upp som en girig 

kapitalistisk amerikan som enbart är ute efter att sälja produkter och tjäna pengar. Mannen kan 

därför ses som en symbol för det amerikanska och kapitalistiska sättet att sköta försäljning. 

Dessutom förlöjligar Systembolaget mannen genom att tydliggöra för mottagaren att han 

varken har förståelsen eller kunskap för de alkoholhaltiga dryckerna och dess process, vilket 

visas tydligt i “Whisky 12 years 2019” när han måste rätta sig själv efter att han sagt emot 

kvinnan. Det Systembolaget förmedlar till mottagare är att det kapitalistiska tillvägagångssättet 

att sköta försäljning är sämre än det svenska sättet eftersom det bidrar till merförsäljning och 

massproduktion av alkohol. På så sätt försöker Systembolaget indirekt påverka mottagarens 

inställning till Systembolaget genom att peka ut vad som de anser är dåligt i kontrast till vad 

de anser är bra.  

 

Ett annat budskap som förmedlas i reklamfilmerna är att Systembolaget värnar om att ha 

produkter av kvalité i sitt sortiment. Det här visas exempelvis i “Grapes 2019” när kvinnan 

förklarar att mogna druvor ger ett godare vin, vilket indikerar på bättre kvalité. Kvinnans 

viktigaste frågor till leverantör visas i “Power Question 2019” när hon undrar över hur årets 
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skörd har varit och vilka utmaningar som har uppstått. Med frågorna visar kvinnan att hon, som 

representerar Systembolagets värderingar, tycker att det är viktigt med vad som händer 

produkten under tillverkningsprocessen. Kvalitén i produkter kan även visas i den gröna 

scenmiljö och genom de fågelkvitter som hörs i bakgrunden av “Grapes 2019” och “Power 

Question 2019”. Fågelsång tyder på att djurlivet trivs i miljön, vilket i sin tur betyder att det 

inte reklamfilmerna inte finns några föroreningar eller industriområden. Fågelsång indikerar 

även lugn och trivsel, vilket i sin tur skapar en underliggande värme och förtroende för att 

Systembolagets produkter tillverkas på ett sätt som är bra för miljön.  
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6. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka vad Systembolaget förmedlar i sina reklamfilmer och hur 

de förmedlar det. Genom att undersöka språk och semiotiska resurser i reklamfilmer från 

Systembolaget kan det konstateras att Systembolaget i de tre studerade reklamfilmerna 

använder sig av tre olika kommunikativa strategier; en humoristisk, en informativ och en 

berättande strategi. Den humoristiska strategin visar ett skämtsamt Systembolag som visar en 

affärsman som expert inom försäljning som varken förstår hur Systembolaget arbetar med 

fokusfrågor eller försäljning. Den informativa strategin presenterar istället ett seriöst bolag som 

har kunskap om sina leverantörer och produkter, men även ett bolag som inte har 

massproduktion av intresse. Den berättande strategin stärker karaktärernas personlighetsdrag 

och kopplar samman de tre reklamfilmerna till en enhet som visar en större berättelse än vad 

de individuella reklamfilmerna visar ensamma. Precis som Elers, Nelson och Johnson (2015) 

förklarar i sin studie, som även förklaras i Nans, Futerfas och Mas (2017) studie kan olika 

strategier användas för att indirekt påverka mottagaren. I Parks, Lees och Seong Parks (2017) 

studie redogörs det även att flera strategier kan nå ut till en bredare målgrupp. Denna studie 

visar att Systembolaget använder sig av tre strategier, vilket dels kan bero på att de vill förmedla 

flera budskap, men kan även bero på att de vill nå en bredare målgrupp. Tidigare forskning 

(Elers et al. 2015; Nan et al. 2017) visar att reklamfilmer med en berättande strategi är enklare 

att minnas än de som inte använder en berättande strategi, vilket kan vara anledningen till varför 

Systembolaget valt att använda denna strategi i reklamfilmerna och den större kampanjen.  

 

I Björkmans (2002) studie samt Ekströms och Hanssons (2015) studie förklaras hur 

Systembolaget och staten tidigare gått tillväga för att informera om bolaget och dess produkter. 

Skrämselstrategi som tidigare använts som marknadsföringsstrategi är ingenting som 

förekommer i de nuvarande reklamfilmerna. Däremot används den informativa strategi som 

tidigare använts för att förklara varför alkoholmonopolet är positivt för samhället. Inriktningen 

som tidigare använts inom strategin är nästan densamma. Istället för att fokusera på 

alkoholmonopolet fokuserar den informativa strategin nu på att förklara att de inte är ute efter 

merförsäljning och massproduktion, vilket indirekt kan ses som densamma informativa strategi 

som förut.  

 

Den informativa strategin i reklamfilmerna förklarar att Systembolaget varken vill 

massproducera alkoholhaltiga drycker eller använda sig av merförsäljning, vilket i sig är en 
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indikation på att de inte vill att alkoholförsäljningen i Sverige ska öka. Det kan här ses som att 

Systembolaget vill övertyga människor till att merförsäljning och massproduktion av 

alkoholdrycker är dåligt för samhället, vilket liknar den sociala marknadsföringen som tidigare 

förklarats i studien. Som förklarat i kapitel 3.1.1 Social marknadsföring går den sociala 

marknadsföringen ut på att förändra ett skadligt beteende för individer i samhället som i 

slutändan gynnar de själva och samhället. Den sociala marknadsföringen konstrueras kring 

behov, värderingar och prioriteringar. I Systembolagets reklamfilmer kan behovet vara 

människors behov av alkohol. Genom att konstruera en reklamfilm som bygger på att visa att 

massproduktion av alkohol inte ter sig i Sverige visar Systembolaget att det finns ett behov 

men att de och den svenska staten väljer att fokusera på kvalité istället för merförsäljning, för 

att i längden försöka minska konsumtionen av alkohol, vilket i sin tur gynnar både individer 

och samhället.  

 

I Parks, Lees och Seong Parks (2017) studie förklaras det att den amerikanska arméns uppdrag, 

att informera om rekrytering, inte explicit förklaras i deras reklamkampanjer, men att det 

implicit uttrycks genom olika strategier. Systembolaget använder också implicita meddelanden 

för att förmedla sitt samhällsuppdrag. I Systembolagets reklamfilmer är inte deras 

samhällsuppdrag särskilt tydligt eftersom den humoristiska strategin och stämningen till en 

början tar över. Genom att se närmare på vad den humoristiska strategin bygger på urskiljs 

dock Systembolagets första del av samhällsuppdraget genom att titta närmare på de två 

karaktärernas kontraster; affärsinriktad försäljning och kvalitetsinriktad försäljning. Genom att 

visa att de inte är intresserade av massproduktion och utförsäljning, vilket indikerar att de inte 

heller är vinstintresserade, visar reklamfilmerna den första delen av samhällsuppdraget; att inte 

vara ett vinstintresserat bolag. Reklamfilmerna visar även den tredje delen av 

samhällsuppdraget; att ge god service, vilket reklamfilmerna visar genom att kvinnan som 

representerar Systembolaget visar en trevlig front samtidigt som hon har en stor kunskapsbas. 

Samhällsuppdraget där Systembolaget ska informera om risker är dock inte med i 

reklamfilmerna. Som förklarat i bakgrunden av studien menar Systembolaget själva att deras 

ändamål med reklamfilmerna är att informera om risker med alkoholen, det vill säga den andra 

delen av samhällsuppdraget. Dock är denna del av samhällsuppdraget inte förekommande i 

någon av de tre studerade reklamfilmerna. Fokuset i de tre senaste reklamfilmerna är istället 

att informera om att Systembolaget inte har ett vinstintresse vid försäljning, vilket inte är 

detsamma som att informera om de risker som finns. 
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Förutom sitt samhällsuppdrag förmedlar även Systembolaget det “svenska sättet” att sälja 

alkohol. Genom att använda den multimodala kritiska diskursanalysen har underliggande 

budskap om ideologi urskilts. Systembolaget använder sig av en man som ska föreställa en 

amerikan med fokus på att sälja påverkar de indirekt mottagaren att inte lita på mannen, som 

också representerar de amerikanska och kapitalistiska sättet att sköta försäljning. Anledningen 

till varför Systembolaget bygger sina reklamfilmer på förlöjligande av kapitalismen och 

fördomar om ideologin kan vara för att förstärka sitt egna varumärke som statligt bolag 

samtidigt som de påverkar mottagare till att ha en negativ inställning gentemot privatägda 

företag och merförsäljning. Utifrån läran om den socialsemiotiska teorin har semiotiska 

resurser studerats och urskilt ytterligare ett budskap, att Systembolaget är ute efter produkter 

som är producerade på ett miljömedvetet tillverkningssätt. Genom att reklamfilmerna visar att 

deras produkter tillverkas i miljöer där varken fabriker eller industriområden förekommer 

förmedlar Systembolaget att de tänker på att produkten ska vara närmare ekologisk. Dessutom 

visar reklamfilmerna att det bara kan produceras en viss mängd i taget, exempelvis genom den 

smala källaren i ”Whiskey 12 years 2019”, förmedlar Systembolaget att de tänker på kvalitén 

i sina produkter före kvantiteten. Genom att ignorera kapitalismen och fokusera på produkter 

av hög kvalité visar Systembolaget att de själva anser att det svenska sättet att sälja alkohol är 

det bättre sättet. 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Studien avgränsas till de tre senast publicerade reklamfilmerna vid uppsatsens start. De tre 

reklamfilmerna var en del av en större kampanj som pågått sedan 2015. Därför kan inte 

reklamfilmerna generaliseras till hela kampanjen, vilket är ett förslag till framtida forskning. 

Att studera kampanjen med ett större urval kan ge en tydligare bild på vilka delar av deras 

samhällsuppdrag som inkluderas samtidigt som kampanjens marknadsföringsstrategier 

tydliggörs på en högre nivå. Framtida forskning på detta sätt kan även stärka teorin om att 

Systembolaget förlöjligar kapitalismen och förmedlar fördomar om ideologin.  

 

Med tanke på att Systembolaget själva hävdar att deras reklamfilmer finns till för att förmedla 

den del av samhällsuppdrag som går ut på att informera samhället om alkoholens risker och 

konsekvenser, och med tanke på att just den delen av samhällsuppdraget inte urskildes i de tre 

studerade reklamfilmerna i denna studie, hade det varit intressant att se hur samhällets invånare 

ser på Systembolagets förmedling av samhällsuppdraget i sina reklamfilmer. En sådan studie 
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hade kunnat ha en kvantitativ utgångspunkt med enkäter. Utifrån det resultatet hade det vidare 

varit intressant att utföra en kvalitativ studie med intervjuer från Systembolagets ledning som 

utgångspunkt. Detta för att få en uppfattning om hur Systembolagets ledning själva ser på 

samhällsuppdraget i reklamfilmerna i relation till vad allmänheten, det vill säga mottagarna av 

reklamfilmerna, ser.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Reklamfilm ”Grapes 2019” 

 
 

Kvinnan: [håller i en vindruva, tittar på den och sedan tittar på mannen] Om kärnorna är 

gröna smakar vinet inte bra. (If the pepps are green, the wine won’t taste good) 

Mannen: [kliar sig på halsen] Nä. Smaken kan vara fel, men priset kan vara rätt! Förstår du? 

Det är kapitel 6 i min bok. (Nä, the taste might be wrong, but the price may be right. See 

that? It’s chapter 6, it’s in my book)  

[Systembolagets logotype visas i mitten av skärmen] 

 

Reklamfilmen utspelar sig på vad som kan uppfattas som en vingård. De två 

huvudkaraktärerna står vid två vinrankor med gröna blad och mörklila druvor och bakom 

skymtar en vinodling. I reklamfilmen har kvinnan på sig Systembolagets uniform som alla 

anställda som arbetar i butik har. Hon har en grå skjorta, en färgglad scarf knuten som en 

slips och en mörkgrön väst med Systembolagets ljusgröna logotype på vänstra bröstet. 

Mannen har en vit skjorta, med en röd slips om halsen. Utanpå skjortan har han en svart 

kavaj. Mannen har även en silvrig klocka på den högra handleden. Igenom hela reklamfilmen 

kan fågelkvitter uppfattas. I slutet av reklamfilmen dyker Systembolagets logotype upp i 

skärmens mitt.



 
 

Bilaga 2: Reklamfilm ”Power Question 2019” 



 
 

 



 
 

[En bil står parkerad vid ett hus med åkrar runt omkring. Mannen och kvinnan sitter i bilen] 

Mannen: För att göra en bra affär måste man ha fem “power questions”. Så, vilka är dina 

“power questions”? (To make a good deal, you have to have five power questions. So, what 

are your power questions?) 

Kvinnan: Jag frågar om årets skörd, vilka utmaningar de haft. (Well I ask them about the 

harvest of the year, what challenges they’ve had) 

Mannen: [Skakar på huvudet och gestikulerar med händerna] Det är inte så man gör en bra 

affär! “Power question” nummer ett, hur lågt kan du gå? [Sänker sin hand från huvudet till 

midjan] (That’s not how you make a good deal! Power question numver one, how low can 

you go?) 

Kvinnan: [Tittar tillbaka på honom med snett huvud och himlar med ögonen]  

Mannen: “Power question” nummer två, vad får jag ut av det? (Power question number two, 

what’s in it for me?) 

Kvinnan: [Knäpper upp säkerhetsbältet och går ut ur bilen.  

Mannen: [Skyndar sig ut bilen] “Power question” nummer tre. ”Power question number 

three.) 

Kvinnan: [Går fram till en kvinna som står på gårdsplanen och hälsar med ett handslag] Hej! 

(Hello!) 

Mannen: Lyssnar du på mig? [Går mot kvinnan på gårdsplanen] (Are you listening to me?) 

Kvinnan på gården: Hej, kul att träffa dig! (Hello, it’s good to meat you) 

Kvinnan: Detsamma, det ser verkligen fint ut här. (You to, it looks really nice here) 

Kvinnan på gården: Tack! [Sträcker fram handen mot mannen som kommer gående] Hej! 

(Thank you! Hello) 

Mannen:[Går fram till den andra kvinnan och ger henne hans bok] Hej, har du läst min bok? 

(Have you read my book?) 

Kvinnan på gården: Nej, det har jag inte. (No I haven’t) 

[Systembolagets logotype visas i mitten av skärmen] 

 

I den första scenen visar reklamfilmen ett oranget hus med öppna fönster. Taket på huset är 

också oranget. Runt omkring huset skymtar gröna öppna fält. På den asfalterade gårdsplanen 

står en vit skåpbil som har den gröna Systembolaget logotype på sidan. I nästa scen visas 

kvinnan och mannen (samma personer från reklamfilm 1) sitta i en bil där har kvinnan och 

mannen dialogen ovan. Karaktärerna har på sig samma klädsel som i reklamfilm 1. I denna 

reklamfilm visas även karaktärernas ben där mottagaren kan se att kvinnan har en kjol i 



 
 

samma färg som hennes väst, svarta strumpbyxor och svarta platta skor. Kvinnan har i denna 

reklamfilm även ett par ljusblåa glasögon på huvudet. Mannen håller i en bok med titelt 

“How to make big money”. I nästa scen visas kvinnan och hur hon går bort från bilen och 

mannen för att hälsa på en kvinna som möter dem vid trappan utanför huset från den första 

scenen. Mannen går också fram till kvinnan och sträcker fram boken. I reklamfilmen går det 

inte att urskilja den andra kvinnans ansikte men det kan konstateras att hon har på sig beiga 

byxor, en ljusblå skjorta med en mörkblå uppknäppt väst ovanpå skjortan. I slutet av 

reklamfilmen dyker Systembolagets logotype upp i skärmens mitt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3: ”Whiskey 12 years 2019” 

 
[Kvinnan och mannen går mellan trätunnor i ett smalt mörkt rum] 

Kvinnan: Och här lagrar de whiskyn i tolv år. (And here they store the whiskey for twelve 

years) 

Mannen: [Skrattar] Du menar dagar, va? Det lät som du sa år. (You mean days right? It 

sounded like you said years) 

Kvinnan: [Tittar på mannen, skakar på huvudet och går därifrån] 

Mannen: [Sätter händerna på höfterna] Det är bara dumt. [Tittar sig runt omkring och 

småskrattar] 12 år härinne. [Drar med handen på en av tunnorna och tittar på sin hand] 12 år! 

[Systembolagets logotype visas i mitten av skärmen] (That’s just silly. Twelve years in here. 

Twelve years! 

 

I den här reklamfilmen är kvinnan och mannen från reklamfilm 1 och 2 huvudkaraktärer. 

Reklamfilmen har enbart en scen. Kvinnan och mannen går bredvid varandra i ett mörkt rum 

med trätunnor liggandes på varandra längs väggarna. I taket finns det fyra lampor som är den 

enda ljuskällan i reklamfilmen. Karaktärerna har likadana kläder på sig som i reklamfilm 1 

och 2. I slutet av reklamfilmen dyker Systembolagets logotype upp i skärmens mitt.  
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