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Systembolaget är ett statligt företag som har i uppdrag att reglera alkoholkonsumtionen i 

Sverige. I detta ska de informera samhället om alkoholens risker, vilket förmedlas genom 

deras varumärke. Vi fann ett intresse att undersöka hur konsumenterna uppfattar 

Systembolaget som varumärke i förhållande till detta uppdrag för att på så vis ge en 

förklaring till imagen, och genom detta skapa en djupare förståelse för Systembolagets 

varumärkesidentitet.  

För att ge svar åt studiens syfte är en kvalitativ fallstudie använd som metod. Vidare 

undersöktes konsumenternas uppfattningar genom intervjumetodik. Empirin analyserades 

med hjälp av en fenomenografisk ansats, vilket vidare har satts i förhållande till en 

analysmodell som framkom ur tidigare forskning.  

Det teoretiska ramverket grundar sig i de senare årens forskning som menar att 

konsumenterna kan ses som medskapare av varumärket. Därav är teorin anpassat i enlighet 

med denna forskning och centrerat kring förståelsen att konsumenternas uppfattningar, det 

vill säga imagen, även påverkar varumärkesidentiten. 

Resultatet visar på motstridigheter kring Systembolagets varumärkesimage. Respondenterna 

har generellt positiva upplevelser i kontakt med Systembolaget, men uppfattningarna är 

starkt präglade av associationer kopplade till företagets statliga uppdrag. Vi finner en stark 

koppling mellan de olika aspekter som ingår i vår analysmodell, vilken har till syfte att 

undersöka de olika delarna av imagen. Det finns ett tydligt förhållande dem emellan, och i 

enlighet med tidigare forskning kan vi se att de påverkar och påverkas av varandra.  
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Systembolaget is a state owned company with the assignment to control alcohol consumption 

in Sweden. As a part of this, they shall inform society about the risks of alcohol, which is 

mediated through their brand. We found an interest to research and analyze how consumers 

perceive Systembolaget as a brand in relation to this assignment, and thereby create a deeper 

understanding of their brand image and thus their brand identity. 

In order to answer the purpose of the study, we have conducted a qualitative case study. 

Furthermore, we have examined the consumer perceptions through an interview 

methodology. The empirical data were analyzed using phenomenographic methodology, 

which lastly has been compared to an analysis model that emerged from previous research. 

The theoretical framework is based on the later years of research which states that consumers 

can be seen as co-creators of the brand. Hence, the theory is adapted in accordance with this 

research and centered on the understanding that consumer perceptions, i.e. the image, also 

affects brand identity. 

The result shows inconsistencies in the brand image of Systembolaget. The respondents 

generally have positive experiences in contact with the brand, but the perceptions are 

strongly influenced by associations linked to the company's state assignment. We find a 

strong link between the different aspects included in our analysis model, which aims to 

analyze the various parts of the brand image. There is a clear coherence between the aspects, 

and in line with previous research, we can see that they both affect and are affected by each 

other. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras och förklaras studiens ämnesval kortfattat. Dessutom 

förklaras studiens disposition. 

 

Systembolaget är ett företag som de allra flesta känner till. I statlig regi äger de 

alkoholmonopolet på den svenska marknaden. Syftet med Systembolagets existens grundar 

sig i samhällsuppdraget att reglera alkoholkonsumtionen i Sverige (Systembolaget.se, 2016). 

Utifrån detta uppdrag ska de informera samhället om alkoholens risker och sälja med ansvar. 

All den kommunikation som sker mellan Systembolaget och omvärlden förmedlas genom 

deras varumärke. I vanliga fall talas det om varumärken som konkurrensmedel och resurser 

för att öka produktattributen, men i Systembolagets fall har varumärket en annorlunda 

betydelse. Snarare än ett konkurrensmedel agerar varumärket som en symbol för företagets 

visioner och mål, i syfte att informera omvärlden om sitt uppdrag och på så vis vinna 

samhällets förtroende och tillit. I linje med detta har Systembolaget de senaste åren arbetat 

hårt för att omplacera sig i konsumenternas medvetande (Ekelin, 2016, 27 oktober). Deras 

vision har varit att bli en kundorienterad organisation som genom hög service och kunskap 

ska förbättra kundupplevelsen och genom det öka tillförlitligheten till deras 

samhällsuppdrag. Förändringen av varumärket tog start 2009 då Systembolagets nuvarande 

VD Magdalena Gerger tillsattes. Sedan dess har de bytt ut alla sina medie- och reklambyråer, 

och i detta förändrat sin grafiska profil och sitt butikskoncept. Genom en sådan förändring 

formas också konsumenternas uppfattningar om varumärket. Uppfattningarna kan vara både 

medvetna och undermedvetna; såsom attityder, känslor och upplevelser av företaget. Målet 

är såklart att uppfattningar ska vara positiva eftersom det är vad som skapar ett starkt 

varumärke. Ett starkt varumärke anses enligt många vara den mest värdefulla tillgång ett 

företag äger (Kapferer, 2012). Genom varumärket skapas en relation mellan företaget och 

konsumenterna, som vidare avgör hur konsumenterna uppfattar varumärket. En god relation 

medför att konsumenterna uppfattar varumärket så som företaget vill att de ska uppfatta det 

(Melin, 1999). I Systembolagets fall handlar det främst om att konsumenterna ska ha tillit till 

varumärket och samhällsuppdraget som det grundar sig i. Detta är viktigt eftersom att det är 

konsumenterna som tillåter Systembolaget att agera som monopol aktör på marknaden. 

Skulle monopolet avregleras skulle det kunna leda till ett ökat alkoholintag, vilket skulle 

skada den allmänna folkhälsan (Systembolaget.se, 2016).  
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1.1.  Disposition 

 

Bakgrund Ger förklaring till den bakgrund som format studien, samt den 
problemformulering som ligger till grund för studiens syfte. 

Syfte & 
frågeställningar 

Forskningsproblemet som studien har till uppgift att ge svar på, 
vilket även har brutits ner till tre frågeställningar för att konkretisera 
syftet. 

Tidigare forskning  Beskriver forskningsläget inom det aktuella fältet. Det är utifrån 
tidigare forskning som studien har sin utgångspunkt. 

Teori Studiens teoretiska ramverk, vilken formar och underbygger 
studiens analys och resultat. 

Material & metod Beskrivning av det praktiska tillvägagångssätt som valts för att 
uppnå studiens syfte.  

Analys & resultat  Analysredovisning av emipirin i förhållande till det teoretiska 
ramverket, vilket leder fram till studiens resultat. 

Slutdiskussion Med grund i analyskapitlet och med koppling till  
tidigare forskning diskuteras studiens resultat. 
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1.3. Begreppsutredning 

• Ett företags image definieras av de uppfattningar som konsumenterna har om 

företaget. Med andra ord kan imagen ses som varumärket i konsumenternas 

medvetande. 

• Ett företags varumärkesidentitet ses ofta som företagets kärna; en självbild av vad 

företag vill stå för tillsammans med konsumenternas uppfattningar om varumärket. 

Det är därför viktigt att företagets visioner och konsumenternas uppfattningar 

samspelar för att skapa en önskad varumärkesidentitet.  

• Den kommunikation som sker mellan varumärket och konsumenterna benämns i 

denna studie som varumärkeskommunikation.  Kommunikationen är inte bara 

direkt marknadsföring såsom reklam, utan kan ses som all den kontakt som sker 

mellan konsumenten och företaget. 

• Varumärkesvärdet kan förklaras som det mervärde som varumärket besitter. 

Konsumenterna är de som avgör vad varumärket har för värde i form av hur de 

uppfattar och skapar relation till varumärket. 

• Varumärkesprocessen kan ses som en pågående process där varumärkesidentitet och 

image påverkar och påverkas av varandra, vilket är sammanlänkat genom 

varumärkeskommuniktionen. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras bakgrund till ämnesval samt problemformulering som ligger 

till grund för studiens syfte. 

 

2.1. Systembolaget 

Systembolaget är ett företag som säljer alkohol med monopol på den svenska marknaden. 

Företaget grundades av staten 1955 för att kontrollera alkoholförsäljningen och sälja 

produkter utan vinstintresse. Systembolaget har ett politiskt uppdrag som regleras av 

alkohollagen, vars syfte är att begränsa alkoholkonsumtionen i Sverige (Systembolaget.se, 

2016). Uppdraget innefattar bland annat att informera om risker med alkohol, men samtidigt 

ge bra service och sälja med ansvar. Systembolaget har fått detta uppdrag från staten 

eftersom forskning visar ett samband mellan att ju mer alkohol som säljs, desto mer ökar 

alkoholproblemen (ibid). Systembolaget beskriver själva sitt uppdrag så här: 

Vi säljer alkohol. Och begränsar alkoholproblemen. Det låter märkligt, men är precis 

vad vi gör. För alkoholens negativa sidor skulle drabba fler utan Systembolaget. Vi 

finns till för alla, men framför allt för barn och familjer som skulle må dåligt om en 

beroende förälder eller partner kunde få tag i alkohol lika enkelt som ett paket mjölk. 

 

Systembolaget arbetar i detta hårt med att skapa en bra servicekvalitet. Eftersom de har 

monopol på marknaden är det viktigt att de tillgodoser konsumenternas behov och ger bra 

service. Här ingår att Systembolaget ska ge bra service utan att uppmuntra till köp. Enligt 

Systembolaget själva är detta betydligt enklare att fokusera på just eftersom att de inte drivs 

av ett vinstintresse (Ekelin, 2016, 27 oktober). Systembolaget skyltar aldrig med varor och 

gör inte heller reklam för dem, men de ska ge konsumenterna den hjälp de efterfrågar i 

butikerna. Detta visar sig även på deras hemsida där de rekommenderar passande dryck till 

olika maträtter (Systembolaget.se, 2016): 

Vi ska sälja alkohol och erbjuda bra service, men vi ska göra det med ansvar. Och vår 

ägare, staten, säger att ansvar är viktigare än försäljningssiffror. Det gör att vi inte 

drivs av att maximera vinsten, utan kan fokusera på andra saker. Som att ge riktigt 

bra service utan att behöva tänka på att försöka sälja så mycket som möjligt. Som att 

se till att ingen under 20 år handlar hos oss. Som att informera om det negativa som 

alkohol för med sig. 
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2.2. Vad är ett varumärke? 

Redan under forntiden märkte människor saker och ting för att skapa igenkänning av olika 

produkter och på så vis särskilja dem från andra samt påvisa dess ursprung och kvalitet 

(Melin, 1999). Idag kan vi finna varumärken överallt omkring oss. De har kommit att bli en 

naturlig del av vårt samhälle, och innebär idag mycket mer än att bara märka produkter. 

Varumärket är en stor tillgång för företag på så vis att det skapar ett ökat värde till 

produkterna, och för företaget i stort. De flesta forskare talar särskilt om varumärket som ett 

konkurrensmedel. Ju starkare varumärke desto starkare position på marknaden (Aaker, 

2012). I vårt fall blir detta en intressant aspekt eftersom Systembolaget inte har några direkta 

konkurrenter. Istället kan varumärket ses som ett kommunikationsmedel. Genom att 

kommunicera med varumärket som verktyg kan företaget informera konsumenterna om de 

löften och värderingar som de står för och vill förmedla. Dessutom agerar varumärket som en 

sköld mot negativ påverkan och som ett relationsskapande mervärde som ska vinna 

förtroende hos konsumenterna (Melin, 1999). För konsumenten skapas detta mervärde när 

varumärket bidrar med något mer än att bara fylla en praktisk funktion. Varumärken 

förmedlar olika värden som uppfattas av konsumenterna, och dessa värden skapar känslor 

som avgör hur konsumenten känner för, och beter sig i förhållande till varumärket. Ett 

varumärke kan exempelvis innebära en personlig identifiering hos konsumenten eller 

medföra känslor som skapar en positiv relation till företaget (Melin, 1999). För företaget kan 

varumärket ses som en symbol för de värderingar och löften som de står för och som de vill 

att omvärlden ska förknippa dem med. Detta skapar i sin tur förväntningar hos konsumenten 

som företaget måste efterleva för att bibehålla en positiv image och upprätthålla ett starkt 

varumärke (Grönroos, 2002). 
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2.3. Förhållandet mellan image och identitet 

För att skapa förståelse för hur konsumenternas uppfattningar om företaget förhåller sig till 

varumärket är det viktigt att förklara begreppet ‘image’. Konsumenternas uppfattningar om 

ett företag är alltså vad som kallas för image (Gray & Balmer, 1998). Grönroos (2002) menar 

bland annat att en positiv image fungerar som ett filter eftersom det skyddar företaget mot 

negativ påverkan. Dessutom förklarar han att imagen skapar förväntningar på företaget, och 

om dessa förväntningar är positiva och dessutom besvaras, stärks varumärket. Imagen ger 

svar på vad varumärket har för värde, då det är i konsumenternas medvetande som den 

verkliga sanningen av varumärket finns (Grönroos, 2015). Det ligger i företagets händer att 

bestämma vilka de vill vara och att sedan på ett tydligt sätt förmedla detta till omvärlden för 

att forma konsumenternas uppfattningar (Melin, 1999). Men det är hos konsumenterna som 

avgörandet ligger, eftersom det är deras uppfattningar om varumärket som slutligen 

bestämmer vad varumärket står för (Grönroos, 2002). Keller (1998) förklarar image på ett 

tydligt och sammanfattande vis: “[...] brand image can be defined as perceptions about a 

brand as reflected by the brand associations held in consumer memory.”  

För att förstå imagens härkomst är det även väsentligt att ge förklaring till begreppet 

‘identitet’, och hur vi förhåller oss till detta i vår studie. Varumärkesidentiteten är grundad i 

företagets visioner och kärnvärden. Identiteten kan ses som företagets självbild och den bild 

som de vill att konsumenterna ska uppfatta (Gray & Balmer, 1998). Kapferer (2012) menar 

att identiteten på sätt och vis kan förklaras som “varumärkets rötter” eller “kärnan” i 

varumärket. Han menar att konsumenternas uppfattningar om varumärket baseras på hur 

företaget byggt upp sin varumärkesidentitet. För Systembolaget grundar sig identiteten i 

deras samhällsuppdrag som regleras av staten. Genom uppdraget ska de agera som en 

ansvarstagande instans som kontrollerar alkoholkonsumtionen i Sverige (Systembolaget.se, 

2016). Identiteten speglar vad som är unikt och värdefullt med varumärket, vilket bland 

annat bygger på företagets strategier och visioner.  För att bygga upp en stark 

varumärkesidentitet bör frågan ”vem vill jag vara?” ställas. Det är genom denna fråga som en 

helhet av varumärket kan byggas upp och sedan förmedlas till omvärlden. Men för att ge svar 

till frågan ”vem är jag?” krävs det dock att man ser till konsumenternas uppfattningar av 

företaget. Det är här vår studies utgångspunkt befinner sig. Vi menar, med koppling till 

tidigare forskning, att identiteten påverkas av konsumenterna och deras uppfattningar. Även 

om identiteten benämns som varumärkets kärna är uppfattningarna, det vill säga imagen, en 

påverkande faktorn till det.  
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2.4. Problemformulering 

Vi finner ett intresse i att Systembolagets varumärke varken är försäljningsdrivet eller 

konkurrensdrivet, utan har sin utgångspunkt i att upprätthålla sitt monopol. Detta är 

intressant eftersom vi, utifrån tidigare forskning, funnit att varumärken främst ses som ett 

konkurrensmedel. I Systembolagets fall ska varumärket snarare agera som en sköld mot 

negativ påverkan och som ett mervärde som ska skapa relation med konsumenterna i syfte 

att vinna deras förtroende. I linje med detta pågår det ständigt debatter i media kring just 

förtroendet för uppdraget, samt huruvida syftet med Systembolaget är anpassat till vår tids 

samhälle. Sverige är nämligen ett av få länder i EU som faktiskt har alkoholmonopol och där 

staten styr både försäljningskanaler och utbud. Vidare agerar företaget mer och mer som ett 

kommersiellt bolag i form av stora kommunikationssatsningar, för att nå ut till sina kunder 

(Ekelin, 2016, 27 oktober). Tidigare studier visar på att Systembolaget genom sin 

kommunikation ”uppfostrar och undervisar” i hur vi som konsumtionssamhälle bör agera i 

fråga om alkohol. Det förmedlade budskapet är paradoxalt; Systembolaget finns för att förse 

oss med alkohol, men vi ska trots det ta avstånd från alkoholkonsumtionen i stort. Det är 

utifrån dessa tvetydigheter som vår studie tagit form. Vi anser att det ur ett 

samhällsperspektiv är viktigt att konsumenterna förstår och uppfattar Systembolaget i 

enlighet med statens visioner för företaget. Detta eftersom de senare årens forskning 

underbygger att konsumenten inte bara har stor inverkan på varumärket, utan faktiskt har 

makt över vad varumärket i det stora hela står för (Grönroos, 2015; Keller, 2001). Med andra 

ord kan en förståelse för konsumenternas uppfattningar om Systembolaget ge en uppfattning 

om varumärkets identitet och därigenom också vad Systembolaget har för roll ur ett 

samhällsperspektiv.  

Vidare finner vi ett forskningsintresse till studien eftersom den fyller en lucka i det att den 

kvalitativt undersöker konsumenternas uppfattningar om Systembolaget. Tidigare studier 

om Systembolaget inom fältet baseras främst på analyser av hur Systembolaget framställer 

sig själva och de budskap som de förmedlar till omvärlden. Många av de tidigare studierna är 

analyser av Systembolagets externkommunikation, som exempelvis reklamfilmer, i syfte att 

finna underliggande budskap och på så vis frambringa om kommunikationen går i linje med 

företagets samhällsuppdrag. Studierna visar vidare att det är genom kommunikationen som 

konsumenterna formar attityder och uppfattningar gentemot varumärket och därigenom 

företaget. Men i detta finner vi en avsaknad av forskning som på djupet undersöker hur 

konsumenterna uppfattar Systembolaget, och vad det kan säga om Systembolaget som 

varumärke ur ett djupare perspektiv. Vi har funnit en enstaka studie som grundar sig i 

liknande tankar som våra, vilken undersöker förhållandet mellan Systembolagets identitet, 

kommunikation och image (Johansson, Skagervik & Thorsén, 2007).  
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Syftet med den studien är: 

[…] att se hur det dubbla budskap som Systembolagets identitet och profil skapar, 

påverkar Systembolagets varumärkeskommunikation. Dessutom ska vi undersöka 

om Systembolagets image överensstämmer med den bild som Systembolaget själva 

vill förmedla och den faktiska uppgift som Systembolaget har.  

 

Men där denna studie hade en kvantitativ ansats fördjupar vår studie detta kvalitativt. En 

kvantitativ ansats ämnar att generalisera och falsifiera verkligheten (Ahrne & Svensson, 

2015). Vår studie har för avsikt att ge djupare kunskap och förståelse för uppfattningarna om 

Systembolaget, och inte att undersöka överensstämmelsen mellan identitet och image. Denna 

utgångspunkt har vi eftersom de senare årens forskning underbygger att konsumenterna har 

en avgörande roll i skapandet av varumärket.  
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3. Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel ges förklaring till det syfte som studien grundar sig i, och de frågeställningar 

som ska hjälpa oss att ge svar till syftet.  

 

Eftersom Systembolagets varumärke grundar sig i ett statlig uppdrag är det av stor vikt att 

konsumenterna uppfattar Systembolaget så som staten och företaget själva vill. Detta 

eftersom konsumenterna kan ses som medproducenter av varumärket och dess innebörd, 

vilket innebär att deras uppfattningar formar vad varumärket står för. Syftet är därav att 

undersöka konsumenternas uppfattningar om Systembolaget, för att på så vis ge en 

förklaring till imagen och därigenom skapa en djupare förståelse för Systembolagets 

varumärkesidentitet. Vidare hoppas vi även kunna bidra med en bild av hur konsumenterna 

tolkar Systembolagets roll i samhället. För att ge svar åt studien har vi brutit ner syftet till tre 

frågeställningar: 

• Hur uppfattar konsumenterna Systembolaget; det vill säga, vad är Systembolagets 

varumärkesimage? 

• Hur förhåller sig de olika aspekterna av imagen till varandra? 

• Hur förhåller sig uppfattningarna till Systembolagets samhällsuppdrag? 
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogörs forskning som ligger till grund för vår studie. Forskningen rör 

varumärkesstrategier och varumärkeskommunikation eftersom studien centreras kring 

dessa områden. 

 

4.1.1. Varumärkesimage 

”The key point to recognize is that the power of the brand and its ultimate value to the firm 

resides with customers”. (Keller, 2001) 

Många tidigare studier tenderar att undersöka varumärken ur ett företagsperspektiv, där 

varumärket ses ur ett ”inifrån-perspektiv”. Studierna pekar på att ett varumärke har en 

identitet som företaget själva styr, och att identiteten är själva kärnan i varumärket. Därefter 

kommuniceras identiteten ut till konsumenterna som skapar sig en uppfattning om 

varumärket. Uppfattningar stannar dock vid att vara just uppfattningar. De benämns som 

varumärkets image, men ses inte som en del av varumärkets kärna. Genom detta talar 

studierna för att konsumenterna är passiva mottagare av företagets kommunicerade 

identitet, och att de egentligen inte har någon aktiv roll i varumärkets uppbyggnad utan 

snarare är en reaktion av vad företaget själva väljer att varumärket ska stå för. Kapferer 

(2012), Aaker (1991) och De Chernatorny (1998) är några av de forskare som framhåller att 

konsumenten är en mer eller mindre passiv mottagare av varumärket. De Chernatorny 

(1998) menar att varumärkesvärdet bestäms av företaget själva, detta kommuniceras sedan 

ut till konsumenterna, som i sin tur uppfattar värdet: “Customers perceive the added values 

of a successful brand”. Detta står i kontrast till de senare årens forskning som menar att det 

är konsumenten som tillskriver varumärket dess mening och värde. Det är vidare 

konsumenten som avgör huruvida varumärket är framgångsrikt eller ej.  

Grönroos (2002) och Keller (2001) är några av de som framhåller problematiken i att se på 

konsumenten som en passiv mottagare. De menar att konsumenten snarare ska ses som en 

medproducent av varumärket och som en del av den värdeskapande processen som bygger 

upp varumärket. Genom detta pekar de på att varumärkesidentitet och image inte bara står i 

stark relation till varandra, utan faktiskt kan ses som en samhörig process. Detta innebär att 

imagen inte bör ses som ett fristående begrepp, utan snarare som en del av 

varumärkesidentiteten – det vill säga varumärkets innersta kärna. 

Keller (2001) menar att styrkan i varumärket avgörs av konsumenternas uppfattningar av 

och beteende mot varumärket. Han förklarar att det för företaget handlar om att framkalla 
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rätt kognitiva processer hos konsumenten eftersom varumärkesidentiteten ligger i deras 

medvetande. Grönroos (2002) menar vidare att idén om att ett varumärke formas inifrån och 

sedan förmedlas ut till omvärlden är en förlegad syn. Han påvisar att det är konsumenternas 

uppfattningar om varumärket som formar dess identitet, och att dessa uppfattningar kan ses 

som den verkliga sanningen. Med andra ord menar han att det är i konsumenternas 

medvetande, det vill säga imagen, som varumärket skapas. Han förklarar att varumärket har 

sin början i den ‘önskade varumärkesidentiteten’. Han förklarar att den önskade 

varumärkesidentiteten består av de värderingar och visioner som företaget vill att 

konsumenterna ska uppfatta. För att skapa väg mellan företagets önskan och 

konsumenternas uppfattningar används kommunikationen som ett verktyg för att skapa 

positiva varumärkesassociationer. Genom kommunikationen skapar sig konsumenterna en 

uppfattning om varumärket och dess löften, och det är i detta skede som varumärket och dess 

identitet formas. Har företaget lyckats kommunicera med konsumenten på ett önskvärt sätt 

skapas en relation dem emellan, vilket optimalt leder till att den önskade 

varumärkesidentiteten och konsumenternas uppfattningar överensstämmer. Konsumentens 

uppfattningar benämner han synonymt med begreppet ‘image’. 

Dobni & Zinkhan (1990) förklarar hur begreppet image tolkas på olika sätt i dagens 

forskning. Övergripande finns det meningsskiljaktigheter kring huruvida image är något som 

förmedlas eller mottas. Med andra ord, om det ligger i företagets händer att förmedla en 

image till konsumenterna, eller om det är konsumenterna som mottar företagets signaler och 

att det är i deras händer som varumärkets image bestäms. Syftet med Dobni och Zinkhans 

(1990) artikel är att ge förklaring till de olika uppfattningar som råder kring definitionen av 

varumärkesimage. De sammanfattar att imagen grundar sig i förståelse för 

konsumentbeteende, men att det finns olika uppfattningar om den djupare definitionen av 

begreppet inom fältet. En av dessa uppfattningar är att image grundar sig i förståelsen för vår 

verkligheten, vilket grundar sig i en socialpsykologisk förståelse. De förklarar att denna 

forskning menar att ”uppfattningarna om verkligheten är viktigare än verkligheten själv”, och 

enligt socialpsykologin kan den uppfattade verkligheten ses som den faktiska verkligheten.   

Vidare förklaras image som en mental effekt i konsumentens medvetande, baserat på 

kognitiva processer (Dobni & Zinkhan, 1990). I studien förklarar författarna att det i 

konsumentens medvetande sker en emotionell effekt, i form av bland annat attityder, 

känslor, förståelse och förväntningar, i kontakt med varumärket. Dessa effekter är vad som 

bestämmer varumärkets image. Kopplat till detta kan de mentala effekterna utrönas genom 

att undersöka varumärkets personlighet. De menar då att personligheten ligger i 

konsumentens medvetande, och att de medvetet eller omedvetet ser på varumärket som en 

person med specifika karaktärsdrag. Melin (1999) tar specifikt upp personligheten som en 
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nyckelfaktor då det är den aspekt som främst ska skapa en relation till konsumenterna på så 

vis att de ska kunna identifiera sig med varumärket. Forskning på området understöder att 

konsumenter skapar relationer till varumärken som påminner om de relationer som finns 

mellan människor. På liknande vis tillskriver konsumenterna varumärken olika 

personligheter som grundar sig i de olika personlighetstyper vi kan se hos människor 

(Kervyn, Fiske & Malone, 2012). Även Aaker (1999) lyfter fram varumärkespersonligheten 

som ett viktigt begrepp. Han menar att genom att se på varumärket som en person kan 

underliggande attityder kring varumärket frambringas, vilket kan ge en djupare förståelse för 

varumärkets positionering. Personligheten kan vidare ses som en sammanfattning av 

varumärket då den på ett emotionellt sätt skildrar varumärkets kärna.  

 

4.1.2. Varumärkeskapital med konsumenten i fokus 

Genom tidigare forskning har vi även kunnat finna ett underliggande mönster i att 

känslomässiga perspektiv, såsom attityder och uppfattningar, har blivit allt mer centrala 

perspektiv i de senaste årens studier kring varumärken. Detta visar sig genom de flertalet 

teorier om ‘varumärkeskapital’ som framkommit inom fältet. Varumärkeskapital ämnar att 

förklara varumärkets värde och styrka utifrån aspekter bortom det ekonomiska, och kan ses 

som en synonym till det mervärde som varumärket bidrar med. Aaker (1991) menar i sin 

teori om varumärkeskapital att ett varumärke kan undersökas utifrån fem aspekter; 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer, samt 

övriga varumärkestillgångar. För oss var begreppen varumärkesassociationer, 

varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet samt varumärkeskännedom aktuellt att gräva djupare 

i eftersom vi ämnar att undersöka attityder och uppfattningar kring varumärket. Övriga 

varumärkestillgångar centreras enbart kring hur varumärket skapar konkurrensfördelar. Vi 

valde att inte inkludera denna aspekt eftersom den är irrelevant för vår studie.  

Aaker (1991) menar att varumärkesassociationer kan ses som “länkade minnen” till 

varumärket och benämner begreppet som en del av varumärkets image. Han menar att 

associationer bygger på uppfattningar snarare än verklighet och att dessa uppfattningar är en 

stor del av vad som skapar värde och mening för både företaget och konsumenten. 

Associationerna bygger till stor del på det mervärde varumärket för med sig, och de starkaste 

associationerna skapas när varumärket skapar ett engagemang hos konsumenten på så vis att 

det blir en självklar del av konsumentens liv. Likt Aaker anser Keller (2001) att 

varumärkesassociationer är en av de mest centrala delarna att ta hänsyn till i arbetet med ett 

varumärke. Han poängterar att associationerna kan formas genom upplevelser i direkt 

kontakt med varumärket, såväl som genom andra konsumenter via så kallad ryktesspridning. 
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Genom dessa två sätt formar konsumenten tankar om varumärket vilka kan vara antingen 

positiva eller negativa. Detta tycker vi oss följaktligen kunna koppla till socialpsykologin där 

det sedan länge är känt att människor kan tillskriva icke-sociala objekt positiva eller negativa 

konnotationer (Kervyn, Fiske & Malone, 2012). Detta tycks vara ett fenomen som är viktigt 

att ta hänsyn till för att även kunna förstå mänskliga uppfattningar kring ett varumärke. Ett 

varumärke med negativa associationer kommer inte att finnas med i konsumentens 

medvetande på samma sätt som ett varumärke med positiva associationer.  

Associationerna grundar sig i sin tur på konsumentens varumärkeskännedom (Aaker, 1991). 

Keller (2001) menar att varumärkeskännedomen innebär att konsumenten har varumärket i 

sin åtanke vid ett köpbeslut, och att detta genererar konkurrensfördelar. Men kännedom om 

varumärket innebär även grunden till de associationer som konsumenten förknippar 

varumärket med, vilket vidare formar varumärkesimagen. Genom hög varumärkeskännedom 

har konsumenten varumärket i sitt medvetande så till den grad att det kan vara 

undermedvetet. Kännedomen grundar sig alltså i ett första steg att konsumenten vet om 

varumärkets existens, men även att konsumenten vet vad varumärket står för och kan 

erbjuda. Detta bör företaget vara extra tydliga med i sin kommunikation med konsumenten, 

eftersom det är i relationen dem emellan som kännedomen grundar sig (Aaker, 1991). 

Varumärkeslojalitet innebär enligt Aaker (1991) den hängivenhet som konsumenterna har 

till varumärket. Detta skapar ett värde utifrån den aspekt att konsumenterna återkommer till 

företaget och dess produkter, om de känner hängivenhet och tillit till varumärket. Som en del 

av detta är det viktigt att se till konsumenternas tillförlitlighet till varumärket. Det är först 

när konsumenten känner tillförlitlighet till företagets tjänster och produkter som 

varumärkeslojaliteten kan utvecklas. 

Upplevd kvalitet kan sammanfattas som konsumentens upplevelser i kontakt med 

varumärket. Främst centreras detta till upplevelsen av varumärkets produkter, där kvaliteten 

ofta bestäms utefter huruvida produkten lever upp till konsumentens förväntningar (Melin, 

1999). Grönroos (2002) talar dock om upplevd kvalitet i form av servicekvalitet. 

Servicekvalitet uppstår i mötet med konsumenten, och är en process som likt övrig upplevd 

kvalitet påverkar varumärkets värde. Grönroos (2002) menar att företaget utifrån denna 

aspekt bör se konsumenten som medproducent i varumärket; att varumärket bör anpassas 

efter deras behov. Genom att skapa en förståelse för konsumentens behov i fråga om kvalitet, 

kan en förståelse för mervärdet i konsumentens medvetande skapas. Detta gör att företaget 

kan bemöta konsumenten på ett önskvärt sätt, vilket således påverkar konsumentens 

upplevelse och uppfattningar om varumärket. Detta påverkar i sin tur hur konsumenterna 

pratar med varandra om företaget, och vilken lojalitet de har till varumärket (Grönroos, 

2015).    
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4.1.3. Länken mellan varumärket och konsumenten 

Tidigare forskning förklarar vidare att imagen är påverkad av kommunikationen kring 

varumärket. Kommunikationen är all den interaktion som sker mellan varumärket och 

konsumenten, men även konsumenterna emellan (Melin, 1999). Det är alltså inte bara direkt 

och uppenbar kommunikation såsom reklam, utan all den kontakt som konsumenten har 

med varumärket. Gray & Balmer (1998) menar att kommunikationen kan ses som ”den 

kritiska länken” mellan varumärket och konsumenten. De förklarar att kommunikationen 

influerar konsumenternas uppfattningar och attityder gentemot företaget och därigenom 

påverkar företagets image. Gray & Balmer (1998) talar också om image i samhörighet med 

företagets rykte. Genom konsumenternas individuella uppfattningar om företaget formas 

rykten om företaget i kontakt med andra människor. Detta i sin tur, är avgörande för hur den 

allmänna uppfattningen om varumärket ser ut och hur företagets image blir. 

Gray & Balmer (1998) har som utgångspunkt att det ofta är i kommunikationen mellan 

företaget och konsumenten som varumärket brister. Målet med kommunikationen är att 

forma en önskad bild av företaget i konsumenternas medvetande. En lyckad kommunikation 

kan såklart uppnå detta i ett första skede, men för att skapa en bestående image krävs större 

engagemang än så. Den uppfattning om varumärket som konsumenten skapar sig genom 

kommunikationen måste också efterlevas. Om företaget inte uppfyller de förväntningar som 

de skapat hos konsumenten visar det sig i att konsumenterna mister förtroende för företaget.  

Slutligen underbygger Melin (1999) vikten av att genomföra en så kallad “identitetsanalys” 

för att kunna skapa en förståelse för varumärkets kärna; det vill säga vad varumärket faktiskt 

står för. En sådan analys innebär att undersöka hur konsumenternas uppfattningar ser ut, 

samt hur detta förhåller sig till konkurrenterna. För oss är endast konsumenternas 

uppfattningar det centrala att undersöka eftersom Systembolaget inte har några direkta 

konkurrenter. Melin (1999) underbygger även att analysen är viktig eftersom den skapar en 

förståelse för konsumenternas uppfattningar om varumärket, vilket bidrar till att ge 

förklaring åt varumärkets position samt att det skapar möjlighet för företaget att kunna 

anpassa kommunikationen av varumärket därefter. En fungerande 

varumärkeskommunikation enligt Melin (1999) förmedlar varumärkets kärnvärden. Han 

förklarar kärnvärdet som ett mervärde, vilket kan vara en känsla eller en upplevelse av 

varumärket. Kärnvärdet syftar till att fånga varumärkets själ eller “essens”. Tydligt 

kommunicerade kärnvärden bidrar till att forma önskvärda uppfattningar i konsumenternas 

medvetande och således till att skapa ett starkt varumärke. Med andra ord är det genom 

kärnvärdena som konsumenten skapar associationer till varumärket. Kärnvärdet bör vara det 

centrala i all kommunikation, då det är det som flätar samman företaget och konsumenten 

(Melin, 1999).  



17 
 

4.1.4. Sammanfattning tidigare forskning 

Vi tycker oss se en tendens till ett paradigm där senare forskning allt mer lutar åt att 

konsumenten har stor inverkan och makt över varumärket. Därav blir konsumenternas 

uppfattningar och attityder gentemot varumärket inte bara intressant för att frambringa 

företagets image, utan avgörande för att få en djupare förståelse för vad varumärket faktiskt 

står för.  
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5. Teorier 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. Här ges en förståelse för den 

teori som ligger till grund för studiens analys och resultat. 

 

Vi har valt att gräva djupare i de senare årens forskning som menar att konsumenterna är 

medskapare av varumärket, och att imagen kan ses som en del av den kärna som förmedlar 

vad varumärket i verkligheten står för (Grönroos, 2015; Keller, 2001). Detta perspektiv 

styrker vår förförståelse att konsumenternas uppfattningar är av stor vikt för att kunna bygga 

och bibehålla ett starkt varumärke, och genom detta anser vi oss få en djupare förståelse för 

hur konsumenternas uppfattningar påverkar varumärkets innebörd. 

För att ge förståelse för vårt teoretiska ramverk vill vi först ge förklaring till den 

varumärkesprocess som studien grundar sig i. Teorin bygger på att förhållandet mellan 

identitet och image kan ses som en pågående process, där imagen har stor påverkan på 

varumärkesidentiteten (Grönroos, 2015). Modellen nedan illustrerar våra tankegångar kring 

den varumärkesprocess som vi bygger våra resonemang på. Vi menar, med grund i tidigare 

forskning, att varumärkesidentiteten kommuniceras till konsumenterna, vilket formar deras 

uppfattningar om varumärket. Uppfattningarna stannar dock inte vid att vara bara 

uppfattningar, utan har en stor påverkan på varumärkesidentiteten och därmed varumärkets 

innersta kärna. Med andra ord är det till lika stor del företaget och dess varumärke som 

formas av konsumenterna, som att konsumenterna påverkas av företaget genom dess 

kommunikation.  
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Utifrån denna utgångspunkt har vi funnit ett teoretiskt ramverk som hjälper oss att bryta ner 

uppfattningarna, det vill säga imagen, i olika aspekter. Det teoretiska ramverket grundar sig i 

Aakers (1991) teori om varumärkeskapital där vi hämtat de begrepp som förklarar 

konsumenternas uppfattningar om Systembolaget ur olika aspekter. Det är utifrån denna 

teori som vårt teoretiska ramverk växt fram, men vi har valt att omforma det en aning för att 

det ska passa till vår studie. Vi har modifierat teorin genom att tolka begreppen ur den 

klassiska modellen i enlighet med de senare årens studier (Grönroos, 2015; Keller, 2001). 

Detta innebär att vi utgår från att konsumenten är medskapare av varumärket, och 

därigenom ser vi till begreppen som fenomen som skapas i konsumentens medvetande. 

Genom att dessutom addera varumärkespersonligheten som ett begrepp i modellen ämnar vi 

att skapa en djupare förståelse för konsumenternas undermedvetna uppfattningar om 

Systembolaget (Melin, 1999).  

 

5.1. Image 

Imagen är de uppfattningar som konsumenterna har om ett varumärke. I vår studie har 

begreppet image en stor betydelse eftersom vi utgår från teorin att det har en stor påverkan 

på varumärkesidentiten. Utifrån denna aspekt har vi med grund i Aakers teori om 

varumärkeskapital (1991) och övrig tidigare forskning (Grönroos, 2002, 2015; Keller, 2001) 

utformat en modell som sammanfattar de aspekter som behöver analyseras för att förstå ett 

varumärkes image i sin helhet. Dessa aspekter presenteras av fem nyckelbegrepp som 

förklarar hur imagen formas i konsumenternas medvetande. De fem nyckelbegreppen är; 

varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, varumärkeskännedom 

samt varumärkespersonlighet. Alla begrepp hänger ihop på så sätt att de påverkar och 

påverkas av varandra. Det är exempelvis först när konsumenten känner till vad varumärket 

vill stå för och när upplevelsen av varumärket lever upp till konsumentens förväntningar som 

varumärkeslojaliteten kan utvecklas (Aaker, 1991). Detta kan vidare undersökas genom att se 

till hur konsumenten upplever varumärkets förmedlade kvalitet (Grönroos, 2015). Den 

upplevda kvaliteten skapar i sin tur ett mervärde för konsumenten, vilket följaktligen formar 

associationer. Associationerna blir som starkast när varumärket skapar ett engagemang hos 

konsumenten på så vis att det blir en självklar del av konsumentens liv, vilket går tillbaka till 

vilken kännedom konsumenten har om varumärket (Aaker, 1991). Detta formar i sin tur 

undermedvetna attityder till varumärket - vilket kan undersökas genom att se till 

varumärkets personlighet. Genom att se till de fem nyckelbegreppen som en samhörig 

process som tillsammans formar varumärkets image hoppas vi på att skapa en djupare 

förståelse för relationen dem emellan och hur de förhåller sig till varandra. Begreppen ska i 

möjligaste mån samspela med varandra för att en stark image ska formas. Om det finns 
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motstridigheter mellan begreppen kan detta sägas grunda sig i att kommunikationen av 

varumärket inte är tydlig nog, vilket vidare kan komma att påverka varumärket i en negativ 

riktning (Gray & Balmer, 1998). 

Modellen ämnar att förklara vårt teoretisk ramverk på ett mer konkret sätt genom att 

illustrera förhållandet mellan de olika aspekterna av uppfattningarna, och hur dessa 

tillsammans skapar varumärkets image. Vi tolkar följaktligen imagen som en del av 

varumärkesidentiteten, i linje med Grönroos (2002, 2015) och Kellers (2001) forskning. 

 

 

5.1.1. Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonligheten kopplar samman varumärket med emotionella 

varumärkesassociationer som konsumenten kan relatera till, i form av karaktärsdrag. 

Personligheten skapar en relation till konsumenten, och på så vis kan den ses som en 

emotionell anknytning mellan varumärket och konsumenten (Aaker, 1991; Melin, 1999). 

Önskvärt är att konsumenten undermedvetet ska känna en samhörighet med varumärket, 

vilket skapar ett mervärde och en känslomässig koppling till företaget. Detta kan liknas vid 

mänskliga relationer eftersom personligheten ofta är vad som avgör vad vi tycker om andra 

människor och vilka känslor som uppkommer i relation till varandra. En positiv och stark 

varumärkespersonlighet bidrar därför till en ökad lojalitet, likt mänskliga relationer (Aaker, 

1991). De personer som vi kan relatera till och som är konsekventa i sitt agerande, bygger vi 

ofta upp en tillit och lojalitet gentemot. Vilka känslomässiga attribut som uppstår i relationen 

till varumärket avgörs av flera faktorer; däribland produkterna i sig, det fysiskt bemötandet, 

butiksmiljön och företagets marknadsföringsinsatser. Alla dessa faktorer kan egentligen 

summeras till den totala varumärkeskommunikation som sker mellan företaget och 
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konsumenten. Personligheten ger dels företaget och dess produkter ett ökat värde, men har 

också till syfte att skapa identifiering i konsumentens medvetande i syfte att skapa en 

samhörighet dem emellan (Melin, 1999). Företagets vision är att personligheten ska stämma 

överens med deras värderingar, och i bästa fall att det även går i linje med konsumentens 

självuppfattning. Givetvis kan konsumenterna uppfatta varumärket olika, och därav kan även 

personligheten skilja sig åt, men det är när det finns en samstämmig bild av företaget som 

varumärket anses vara starkt (Gray & Balmer, 1998). Aaker (1991) beskriver 

sammanfattningsvis att genom att se till personligheten kan varumärket analyseras på ett 

djupare plan. 

 

5.1.2. Varumärkesassociationer 

Varumärkesassociationer är de känslor, tankar och attityder som konsumenten förknippar 

varumärket med (Melin, 1999; Keller, 2001; Aaker, 2012). Detta är i sin tur påverkat av 

konsumentens tidigare upplevelser och erfarenheter, vilket gör att Aaker (1991) förklarar 

associationerna som “länkade minnen”. Associationerna är på sätt och vis väldigt likt 

varumärkespersonligheten. Men medan personligheten kan ses som underliggande attityder, 

så ligger associationerna närmare i konsumentens egna medvetande. Associationerna är de 

uppfattningar och känslor som konsumenten förknippar varumärket med, vilka ofta är 

spontana och som dessutom bygger upp vilka förväntningar konsumenten har på varumärket 

(Keller, 2001). Associationerna är bland annat påverkade av vilken kännedom konsumenten 

har om varumärket och hur kvaliteten upplevs. Detta är i sin tur länkat till hur företaget 

kommunicerar sitt varumärke, och huruvida det finns en röd tråd genom all kommunikation. 

Är kommunikationen enhetlig och tydlig går oftast associationerna i liknande banor hos 

konsumenterna, medan en otydlig kommunikation kan forma splittrade associationer i 

konsumenternas medvetande (Gray & Balmer, 1998). Vidare fungerar starka och positiva 

associationer som ett filter för varumärket då det kan skydda mot negativ påverkan såsom 

exempelvis negativ ryktesspridning eller tillfälligt dåligt upplevd kvalitet. Associationer 

skapar värde och mening för både företaget och konsumenten. De bygger på det mervärde 

varumärket för med sig, och de starkaste associationerna skapar ett engagemang hos 

konsumenten på så vis att det blir en självklar del av konsumentens liv (Aaker, 1991). 

Associationerna kan på sätt och vis ses som en effekt av övriga aspekter som innefattas i 

imagen. För att avgöra varumärkets värde enligt konsumentens medvetande är det viktigt att 

se till associationerna. Keller (2001) menar att associationerna kan förstås genom att se till 

både de funktionella attributen såväl som de icke-funktionella. De funktionella attributen är 

kopplade till de fysiska fördelar som konsumenten förknippar varumärket med, i form av 

produktanvändning och upplevd kvalitet såsom service. De funktionella attributen har stark 
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påverkan på varumärkeslojaliteten, eftersom de kan ses som objektiva och konkreta 

uppfattningar om varumärket som avgör huruvida konsumenten anser att varumärket lever 

upp till dess förväntningar eller ej (Keller 2001). De icke-funktionella attributen är mer 

abstrakta och grundar sig i vilka känslor konsumenten har för varumärket, vilket påverkar 

hur stark relationen mellan konsumenten och varumärket faktiskt är. Det viktiga är att 

associationerna är positiva, då det är detta som formar goda känslor för varumärket och som 

ger konsumenten anledning att sprida detta vidare. Både Aaker (1991), Keller (2001) och 

Melin (1999) menar sammanfattningsvis att varumärkesassociationerna kan ses som den 

mening som konsumenten tillför varumärket.   

 

5.1.3. Upplevd kvalitet 

Om varumärket uppfyller de förväntningar som konsumenten har om företaget och dess 

förmedlade tjänster och produkter, blir den upplevda kvaliteten hög (Melin, 1999). Detta 

handlar dels om produkterna i sig, men inte minst om den information och de tjänster som 

företaget erbjuder, vilka kunden bedömer i allra högsta grad. En negativ upplevelse bidrar till 

ett minskat förtroende hos konsumenten, vilket vidare påverkar imagen och därmed också 

varumärkesidentiteten. Följaktligen är det kvaliteten som främst påverkar hur 

konsumenterna pratar om varumärket. Detta kan benämnas som ryktesspridning eller så 

kallad ‘word-of-mouth’; det vill säga, hur konsumenterna sinsemellan talar med varandra om 

sina upplevelser av varumärket (Gray & Balmer, 1998). Negativa upplevelser kan orsaka 

negativ ryktesspridning, vilket vidare kan skada varumärket i större utsträckning. En positiv 

upplevelse kan däremot stärka varumärket genom att konsumenterna sprider detta vidare till 

andra. Positivt upplevd kvalitet grundar sig i att företaget lever upp till de löften som 

varumärket förmedlar. Melin (1999) menar vidare att löftet måste förmedlas på ett väl 

definierat och meningsfullt sätt. Detta är avgörande för att konsumenterna ska uppfatta 

varumärket som tillförlitligt och trovärdigt. För att den positivt upplevda kvalitén ska bestå 

krävs det att varumärket förmedlar ett helhetsintryck som konsumenten förstår och kan ta 

till sig. Grönroos (2002) talar vidare om upplevd kvalitet i form av servicekvalitet. Han delar 

upp servicekvalitén i två dimensioner; teknisk- samt funktionell kvalitet. Teknisk kvalitet kan 

ses som den faktiska tjänst som företaget erbjuder, medan funktionell kvalitet är hur denna 

tjänst levereras. Även inom denna teori handlar den upplevda kvalitén om att konsumentens 

förväntningar bemöts på ett tillfredsställande sätt så att upplevelsen lever upp till detta, eller 

än bättre - överträffar dem. Den upplevda servicekvalitén påverkar i hög grad den 

övergripande imagen, men tvärtom påverkar också imagen den upplevda kvalitén (Grönroos, 

2015). Har konsumenten i förväg ett positivt helhetsintryck av varumärket är det större chans 



23 
 

att denne har överseende med eventuella misstag utan att det för den påverkar 

uppfattningarna i det stora hela. 

 

5.1.4. Varumärkeslojalitet 

Keller (2002) beskriver specifikt varumärkeslojaliteten som varumärkesrelationen, vilket 

vidare är påverkat av vilken tillförlitlighet konsumenten känner till varumärket. Delgado-

Ballester och Munuera-Alemán (2000) menar att förtroendet och tillförlitligheten till 

varumärket är en av nyckelaspekterna att ta hänsyn till för att undersöka 

varumärkeslojaliteten. Detta förklaras som konsumentens förtroende för huruvida 

varumärket lever upp till sina löften och den funktion som varumärket ska agera i. I enlighet 

med detta har vi valt att tolka varumärkeslojalitet som den tillförlitlighet konsumenterna har 

till Systembolaget, satt i relation till deras samhällsuppdrag.  

Lojaliteten är ofta avgörande för huruvida konsumenten fortsätter att välja ett varumärke 

framför andra, men kan också ses till hur stark relation konsumenten har till varumärket. Ju 

starkare relation desto större engagemang och tillgivenhet. Önskvärt är att konsumenten ska 

se varumärket som en naturlig del i dess liv (Melin, 1999). För att detta i ett första skede ska 

kunna formas måste dock konsumenten ha en förståelse för vilken funktion varumärket har 

till syfte att agera i, vilket kan undersökas genom att se till varumärkeskännedomen. 

Förtroendet kan på så vis sägas grunda sig i konsumentens tro på att varumärket kontrolleras 

och motiveras av goda intentioner som har i syfte att gynna konsumentens intressen 

(Delgado-Ballester, 2001). Följaktligen är det genom lojaliteten som en förståelse för om 

konsumenten delar uppfattningarna och upplevelsen av varumärket med andra eller ej 

(Keller, 2001). För att lojaliteten dessutom ska bevaras måste företaget leva upp till de löften 

och värderingar som konsumenten uppfattat genom kommunikationen. 

 

5.1.5. Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom utgår från konsumentens medvetenhet om varumärket och hur denna 

medvetenhet förhåller sig till konkurrenterna (Aaker, 1991). I vårt fall blir det irrelevant att 

undersöka varumärket i förhållande till konkurrenterna eftersom Systembolaget inte har 

några direkta konkurrenter. Dessutom utgår vi från att företaget som statligt bolag med 

monopol på marknaden finns i nästan alla människors medvetande. Därav kommer vi att 

tolka detta utifrån ett annorlunda perspektiv, där varumärkeskännedomen i vår studie 

kommer att undersökas utifrån konsumenternas medvetande om Systembolagets 

samhällsuppdrag. Detta går i linje med Melins (1999) resonemang att det viktigaste är inte 



24 
 

att konsumenterna känner till varumärket, utan att de vet vad varumärket är känt för och 

står för. Även Keller (2001) talar om varumärkeskännedom i samma banor. Han förklarar att 

varumärkeskännedomen är starkt kopplat till varumärkesassociationerna, och därav blir det 

otroligt viktigt att konsumenten känner till vad varumärket står för och har kännedom om 

vilken mening varumärket har.  

Vidare är varumärkeskännedomen likt övriga begrepp påverkat av all kommunikation mellan 

konsumenten och varumärket, men övervägande av den direkta kommunikationen i form av 

reklam och övriga marknadsföringsaktiviteter (Aaker, 1991).  Detta blir extra viktigt för 

företaget att ta hänsyn till då kännedomen är själva stommen till att konsumenten 

överhuvudtaget har varumärket i åtanke och kan forma uppfattningar om det. Dessutom 

ligger det i ett första skede helt och hållet i företagets händer att bygga upp en 

varumärkeskännedom, eftersom konsumenten inte självmant söker upp varumärket. När 

konsumenten har kommit kontakt med varumärket handlar det om att genom enhetlig och 

tydlig kommunikation forma en förståelse för varumärkets innebörd i konsumentens 

medvetande.  

 

5.2. Hur teorierna används i vår studie  

Vi har utgått från de senaste årens forskning som tyder på att konsumenten är medskapare 

av varumärket och att det är genom deras uppfattningar som värde och mening tillskrivs 

varumärket. Med detta som bakgrund undersökte vi de uppfattningar som existerar i 

konsumenternas medvetande, för att på så vis frambringa varumärkets image och därigenom 

få en förståelse för varumärkets identitet. Därför baserade vi även våra intervjufrågor på de 

fem aspekter som ingår i modellen, vilka bygger varumärkesimagen. Därefter kategoriserade 

vi resultaten utefter det teoretiska ramverket.  
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6. Material och metod  

I detta kapitel presenteras studiens metod vilken har agerat verktyg för att uppnå syftet 

med studien.  Kapitlet innehåller även ett metodkritiskt avsnitt samt metoddiskussion. 

 

Metoden var vårt verktyg för att uppnå studiens syfte. Genom metoden ska vi som forskare 

försöka finna kunskap som vi sedan tidigare saknat; från en fråga till ett svar (Ahrne & 

Svensson, 2015). Med detta som bakgrund valde vi en metod som har sina rötter i ett 

hermeneutiskt perspektiv, vilket är en klassisk tradition inom humaniora. Enkelt förklarat 

handlar hermeneutiken om tolkning och förståelse, vilket syftar till att gå ned på djupet för 

att lyfta fram dold information (Kjørup, 2009). Datainsamlingen var därför kvalitativ med 

anledning av att vi ansåg att en sådan metod gav oss möjlighet att besvara våra 

frågeställningar på ett relevant sätt eftersom undersökningen ämnade att undersöka känslor 

och uppfattningar, i syfte att avslöja överordnade mönster och värderingar.  

 

6.1. Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning beskrivs ofta som en motsats till kvantitativ forskning som representerar 

statistiska metoder som på ett eller annat sätt är mätbara (Ahrne & Svensson, 2015). 

Kvalitativ forskning handlar om att hitta en beskrivning av ett fenomen snarare än att mäta 

någonting. Detta innebär att kvalitativ forskning aldrig kan verifiera eller falsifiera ett 

problem, utan snarare beskriva hur uppfattningar eller tolkningar kring fenomenet ser ut 

(Larsson, 1986). Mer konkret kan kvalitativ forskning beskrivas genom att ett problem först 

presenteras och beskrivs, för att sedan analyseras för att forskaren ska kunna förstå vad 

fenomenet i sig betyder (ibid). Det vill säga, hur människor uppfattar sin omvärld. I den 

kvalitativa forskningen inkluderas den datainsamling som sker genom intervjuer, 

observationer och textuella analyser.  

Ahrne och Svensson (2015) menar att fördelen med kvalitativ forskning är att vi som forskare 

kan komma närmare fenomenets rätta natur, eftersom det skapas en direktkontakt genom 

exempelvis intervjuer eller observationer. När det gäller kvalitativ forskning är det sällan som 

det finns färdiga analysmodeller redan innan forskningen genomförs, dessa modeller 

modifieras ofta under arbetets gång; vilket leder till att forskaren ofta utvecklar egna 

analysverktyg. Detta fick vi själva erfara under arbetsprocessen eftersom vi fick modifiera 

modellen som applicerades på vårt material. Ahrne & Svensson (2015) menar dessutom att 

dessa anpassas för att skapa en så stor trovärdighet som möjligt, vilket är viktigt eftersom 
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den kvalitativa forskningen (till skillnad från den kvantitativa forskningen) aldrig kan luta sig 

tillbaka på statistiska resultat.  

 

6.1.1. Hermeneutik 

Den kvalitativa forskningen härrör från hermeneutiken. Ordet hermeneutik härstammar från 

ett grekiskt ordpar: hermeneuein som betyder “att tolka” och hermeneia som betyder 

“tolkning”. Historiskt sett har hermeneutiken förknippats med förbindelsen och 

kommunikationen mellan gudar och människor, eller mellan människor (Kjørup, 2009). 

Sedan 1800-talet har den hermeneutiska traditionen dock kommit att handla om lingvistik 

och filosofi, där den definieras som en tolkningslära med rötter i det forntyska samhället. 

Hermeneutikens betydelse har förändrats över tid, vilket ibland lett till förvirring kring 

begreppet i sig (ibid).  

Ur det hermeneutiska perspektivet handlar all förståelse om tolkning. Detta innebär att 

människor mer eller mindre tolkar all information, på ett eller annat vis, hela tiden. Kjørup 

(2009) menar att tolkning handlar om att söka förstå vad som egentligen menas, det vill säga 

det underliggande budskapet i en text eller ett uttalande. Denna tolkningsprincip innebär 

exempelvis att en text säger en sak, men menar någonting annat. Eftersom studien handlar 

om tolkning är vi därför medvetna om att vår förförståelse kan komma att inverka på 

tolkningen av vår insamlade data. Detta ser vi dock inte som någonting negativt, eftersom det 

är svårt att studera omvärlden utan att påverka den. Denna uppfattning styrker Eneroth 

(1992), som menar att objektivitet är en illusion och att människor alltid präglar sin omvärld.  
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6.3. Insamlingsmetod  

6.3.1. Fallstudie 

Larsson (1986) menar att en fallstudie handlar om att studera hur människor upplever olika 

situationer. För att utveckla detta menar Jensen & Sandström (2016) att en fallstudie 

studerar komplexa företeelser i olika sociala kontexter, såsom sociala relationer. En fallstudie 

genomförs med andra ord för att bidra till ökad förståelse om ett specifikt fenomen. Det finns 

en mängd olika sätt att undersöka dessa på, och metoden är därför ofta tillämplig för att 

undersöka uppfattningar om ett fenomen.  

Fallstudien används följaktligen för att komma nära de aktörer som figurerar kring 

fenomenet som undersöks, samt att forskaren får möjlighet att studera det specifika 

sammanhang som gett upphov till forskningsintresset (Jensen & Sandström, 2016). Detta 

innebär framförallt att undersöka fenomen som förändras över tid. Eftersom uppfattningar 

förändras i takt med samhället upplever vi att det finns ett behov att studera fenomenet både 

idag och i framtiden. Detta grundar sig även i det faktum att det är tio år sedan en fallstudie 

som närmade sig fenomenet genomfördes (Johansson, Skagervik & Thorsén, 2007).  

Under forskningsprocessen är det viktigt att varva datainsamling och analys för att kunna 

avgöra när en eventuell mättnad uppstår i det empiriska materialet. Under denna process är 

det även troligt och helt i sin ordning att studiens teoretiska infallsvinklar förändras och 

modifieras i takt med den kunskap studien tillför forskaren (Jensen & Sandström, 2016). 

Analysen sker med andra ord kontinuerligt med det övriga forskningsarbetet för att skapa en 

större tillförlitlighet till studiens resultat.  

 

6.3.2. Intervjuer 

För att undersöka konsumenternas uppfattningar använde vi oss av intervjuer, eftersom det 

idag är en vedertagen metod inom kvalitativ forskning för att tillskansa sig kunskap om 

samhället (Ahrne & Svensson, 2015). Anledningen till att intervjuer ofta anses vara 

tillämpliga är för att de kan besvara frågor om enskilda individers upplevelser i olika sociala 

sammanhang. Men innan en intervju genomförs är det viktigt att ta en del saker i beaktande, 

eftersom intervjun först ska planeras, genomföras, transkriberas och slutligen analyseras 

(ibid). Intervjuer handlar om att få kunskap om någonting som det sedan tidigare inte finns 

tillräcklig kunskap om. Det är dock viktigt att påpeka att en intervju aldrig kan säga hela 

sanningen, men att den trots det kan ge viktiga insikter. 
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Vidare har vi valt att använda oss av semistrukturerade respondentintervjuer. 

Semistrukturerad innebär att det finns en intervjuguide att utgå ifrån och att den ger 

möjlighet att ställa följdfrågor. I en respondentintervju är personens upplevelse och 

verklighet central (Ahrne & Svensson, 2015). Denna typ av intervju anser vi vara tillämplig 

eftersom en persons upplevelse aldrig kan vara felaktig (A, Svensson, personlig 

kommunikation, 8 september, 2016). Tanken med denna typ av intervju är att föra ett samtal 

utifrån ett specifikt syfte; vilket var att ta reda på hur respondenterna uppfattar 

Systembolaget. Vi är medvetna om att intervjuer inte kan ge oss några definitiva fakta, men 

att de trots det ger oss en förståelse för hur vår omvärld upplever fenomenet.  

 

Intervjusituationen  

Av praktiska skäl har vi framförallt använt oss av telefonintervjuer. Anledningen till detta är 

att intervjuandet i sig är enormt tidskrävande, för oss såväl som för respondenterna, och 

därför valde vi att anpassa oss efter när de hade möjlighet att bli intervjuade. 

Telefonintervjuerna gav oss också möjlighet att kontakta intervjuobjekt som geografiskt sett 

annars hade varit utanför vår radie. Det gav oss även möjlighet att intervjua personer i deras 

hemmiljö, för att de skulle känna sig trygga (Ahrne & Svensson, 2015). För att vara förvissade 

om att intervjun skulle ge oss fruktbara svar gjorde vi ett par pilotintervjuer till att börja med, 

för att sedan kunna modifiera de frågor som inte fallit särskilt väl ut, eller om det förekommit 

några oklarheter kring formuleringar eller dylikt.  

Eftersom vi valde att använda oss av telefonintervjuer har det även varit väsentligt med 

fungerande teknisk utrustning. Det har krävts förberedelser i form av laddade telefoner, 

inspelningsapparatur och möjlighet till anteckningar under tiden. Dessa förberedelser var 

grundläggande för den transkribering som följde efter intervjuerna, och en korrekt 

transkribering var följaktligen väsentlig för en rättmätig analys av det empiriska materialet.  
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6.4. Analysmetod 

6.4.1. Fenomenografisk ansats 

Den fenomenografiska ansatsen är en kvalitativ forskningsmetod utvecklad av Ference 

Marton, som är medlem i en forskningsgrupp kallad INOM-gruppen (inlärning och 

omvärldsuppfattning) vid Göteborgs universitet (Larsson, 1986). Den fenomenografiska 

ansatsen användes när vi analyserade resultatet från våra intervjuer, eftersom den ämnar att 

studera hur omvärlden uppfattar ett fenomen. Detta ger oss möjlighet att studera relationen 

mellan människor och ett fenomen (Larsson, 1986). Ansatsen består av två delar, där den 

första ordningens perspektiv handlar om fakta snarare än tolkning. Det vill säga, en 

beskrivning av hur någonting faktiskt är. Den andra delen kallas följaktligen den andra 

ordningens perspektiv och handlar om hur en person upplever någonting; hur en händelse 

eller ett fenomen förefaller vara. Larsson (1986) menar att den andra ordningens perspektiv 

alltså inte handlar om vad som de facto är sant eller inte, utan snarare är en beskrivning av 

personens upplevelse.  

Följaktligen kan detta perspektiv brytas ned i fyra steg, vilket underlättar analysen. I det 

första steget bekantade vi oss med empirin för att på så vis skapa oss ett helhetsintryck. I det 

andra steget ämnade vi att finna likheter och skillnader mellan intervjusvaren. I det tredje 

steget kategoriserades de uppfattningar som vi kunde utröna ur tidigare steg och i det fjärde 

och sista steget undersökte vi den underliggande strukturen som framkommit genom dessa 

kategorier (Patel & Davidson, 2011). 

När vi i denna uppsats refererar till fenomenografi syftar vi alltså i huvudsak på den andra 

ordningens perspektiv som ju samspelar med hermeneutiken. Fenomenografi handlar, som 

tidigare nämnt, om att beskriva uppfattningar och genom att till en början utgå från sig själv 

kan en använda sitt eget synsätt som utgångspunkt. Detta är en metod som många 

fenomenologer använder sig av för att analysera hur människor uppfattar sin omvärld 

(Larsson, 1986). Genom denna ansats förväntade vi oss därför att kunna hitta överordnade 

mönster i hur omvärlden uppfattar Systembolaget som varumärke.  
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6.4.2. Analysschema 

För att underlätta tolkningen av vårt empiriska material i förhållande till teorin valde vi att 

följa ett analysschema i form av en modell. I kvalitativ forskning är denna del väldigt viktig 

eftersom tolkningen av empirin utgår från det teoretiska ramverk som studien är uppbyggt 

utifrån. Detta innebär att ett och samma material kan tolkas på olika sätt beroende på den 

utgångspunkt forskaren har (ibid). Analysschemat är ett verktyg som vi skapat utifrån de 

teorier vi funnit i tidigare forskning.  

Ahrne & Svensson (2015) menar vidare att ett empiriskt material kan tolkas på olika sätt 

beroende på den förkunskap forskaren innehar, och den tolkning som därefter anses vara 

den mest rimliga grundas framförallt i det teoretiska perspektivet. Detta innebär att det är 

viktigt att det teoretiska ramverket samspelar med studiens metodologiska verktyg.  
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6.5. Urval 

För att få en mer heltäckande bild av uppfattningarna kring vårt fenomen, valde vi att 

intervjua en bred målgrupp. Åldersspannet sträckte sig från 20 år upp till 79 år. Vi valde en 

så pass bred målgrupp eftersom vi ville uppnå en nyanserad bild av fenomenet. Intervjuerna 

förekom sedan slumpvis med människor i olika åldrar. Personerna var framförallt människor 

som vi är bekanta med, men i viss mån använde vi oss av ett snöbollsurval där den tillfrågade 

rekommenderade oss nästa person att intervjua (Ahrne & Svensson, 2015).  

När det gäller kvalitativa studier är det omöjligt att på förhand säga hur stor datainsamling 

som krävs för att få en trovärdig undersökning. Därför valde vi att styras av en så kallad 

representativ “mättnad” (A, Svensson, personlig kommunikation, 8 september, 2016). Det 

innebar att vi fortsatte intervjua tills vi började få ungefär samma svar av våra intervjuobjekt. 

Ju fler som intervjuades, desto mer minskade antalet uppfattningar. Detta eftersom det inte 

finns oändligt med uppfattningar i världen, och precis som tidigare nämnt, präglas en alltid 

av sin omvärld (Eneroth, 1992). För att ha möjlighet att hitta mättnaden valde vi att varva 

analys med intervjuer tills materialet blev tillräckligt mättat, vilket innebär att man helt 

enkelt inte får fram någon ny viktig information.  

 

6.5.1. Avgränsning  

 Vi valde att avgränsa vår studie till att intervjua konsumenter som bor i närheten av oss 

själva, merparten bosatta i Jönköping och Göteborg. Det fåtal respondenter som intervjuades 

på längre geografiskt avstånd intervjuades över telefon, vilket även var fallet med flertalet 

respondenter i vårt närområde. Endast ett fåtal intervjuades genom ett personligt möte. 

Detta valde vi på grund av praktiska skäl, framförallt för att spara in tid för att senare kunna 

genomföra ett mer omfattande  

analysarbete av resultatet, men även för att spara respondenternas personliga tid. Studien 

har även begränsats på så vis att vi enbart intervjuat konsumenter för att få kunskap om 

deras uppfattningar. Här valde vi alltså medvetet att inte gräva djupare i vad Systembolagets 

kommunikationsavdelning ämnar sända ut för information. Anledningen till detta är att vår 

studie centreras kring konsumenternas upplevelse av Systembolaget som varumärke i 

förhållande till deras politiska uppdrag.  
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6.6. Metodkritik 

6.6.1. Objektivitet 

I samhället råder en uppfattning om att all forskning bör vara objektiv (Bergström, 1972). 

Frågan är om det över huvud taget är möjligt att vara fullständigt objektiv. Precis som vi varit 

inne på tidigare är risken stor att färgas av sin omgivning oavsett om tanken är att vara 

objektiv. Bergström (1972) menar att det i princip är omöjligt att vara helt objektiv, men att 

det inte alltid behöver vara negativt. Han betonar också vikten av att skilja på om en studie är 

totalt objektiv och hur stor tillförlitlighet den har. Enligt den hermeneutiska tolkningen kan 

det snarare vara positivt att forskningen inte alltid är helt objektiv eftersom forskaren 

påverkas av omvärlden (Eneroth, 1992). En viss del av subjektivitet tenderar tvärtom att 

öppna upp forskaren för nya insikter.  

 

6.6.2. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är ett vanligt begrepp inom forskningen. När det gäller kvantitativ 

forskning handlar det om att kunna genomföra så pass allmäntäckande studier att det går att 

generalisera från ett stickprov till en hel population (Ahrne & Svensson, 2015). I den 

kvalitativa forskningen är det dock svårare. Generaliserbarheten i kvalitativa studier bygger 

på om det går att överföra ett liknande resultat på andra miljöer eller instanser i samhället. Vi 

är inte ute efter att kunna generalisera vårt resultat. Syftet med studien är att fördjupa 

förståelsen och kunskapen kring konsumenternas uppfattningar om Systembolagets 

varumärket. Resultatet från vår studie kommer inte att kunna svara generellt för hur 

uppfattningar kring ett varumärke ser ut. Däremot kan resultatet av vår studie öka 

förståelsen kring varumärkesidentitet och konsumenternas uppfattningar, det vill säga 

företagets image; vilket indirekt kan hjälpa ett annat företag att använda sig av den lärdom 

som kan dras ur vår studie. Ahrne & Svensson (2015) menar att för att kunna generalisera 

resultatet av en kvalitativ studie krävs att en mängd olika fall studeras i olika miljöer.  

 

6.6.3. Trovärdighet 

Ibland kan det vara vanskligt att få folk att uttrycka spontana känslor eller tankar i en 

intervju. Det kan hända att en person som blir intervjuad säger vad den tror förväntas av den 

istället för det första som kommer till tanken. Dessutom kan det vara svårt för oss som 

forskare att vidarebefordra den information som vi får fram, eftersom den ofta är 

situationsbaserad och påverkas av omgivningen vid intervjutillfället (Ahrne & Svensson, 
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2015). Detta är vi medvetna om, men vi anser att vi minimerat risken genom att låta våra 

intervjupersoner befinna sig i en självvald och trygg miljö. Dessutom handlar intervjuerna 

om ett fenomen där intervjupersonerna får möjlighet att tycka till utefter personlig åsikt, där 

det inte finns varken rätt eller fel eftersom vi fokuserat på deras känslor och upplevelser. 

 

6.6.4. Etiskt övervägande  

För att försäkra oss om att respondenterna var medvetna om vad studien handlade om 

förklarade vi vårt forskningssyfte för dem i samband med intervjuerna. Respondenterna fick 

därefter själva bestämma om de var intresserade av att delta i undersökningen, därefter blev 

de även informerade om att deras svar skulle presenteras som anonyma vilket tillät 

respondenterna att svara ärligt utan rädsla för hur deras svar skulle uppfattas. Intervjusvaren 

används alltså i forskningssyfte, vilket innebär att de endast används för vårt 

forskningsändamål. Respondenterna blev även informerade om att de närsomhelst kan ta del 

av studien och transkriberingen.  

 

6.6.5. Reliabilitet och validitet  

Studiens empiri är baserad på respondentintervjuer och därav utgörs den av en representativ 

del av konsumenternas uppfattningar. Respondenternas uppfattningar är deras sanning och 

ingenting vi kunnat styra över. Intervjuerna skedde utan någon form av ledande frågor 

eftersom vi velat hålla oss neutrala i framställningen av Systembolaget och deras uppdrag. 

Intervjuerna är transkriberade utifrån inspelat material, vilket innebär att de enkelt skulle 

kunna göras om av en annan forskare. Eftersom studiens analys är baserad på en 

fenomenografisk ansats är det respondenternas uppfattningar som styr resultatet av studien. 

I vårt teoretiska kapitel har vi valt att tydliggöra hur vi använder oss av de nyckelbegrepp som 

hjälpt oss att kategorisera respondenternas svar i linje med tidigare forskning. Materialet är 

ställt i relation till de nyckelbegrepp som framkommit ur tidigare forskning och därav får 

läsaren en tydlig inblick i våra tankegångar, vilket skapar en större trovärdighet till studien.  
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6.7. Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde att använda oss av intervjuer var för att vi upplevde att det tog 

oss närmast det fenomen vi ville undersöka (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna gav oss 

möjlighet att undersöka konsumenternas uppfattningar om Systembolaget. Vi ansåg oss vara 

färdiga med intervjuerna när vi upplevde en representativ mättnad; vilket innebar att vi 

började se återkommande mönster i respondenternas svar (A, Svensson, personlig 

kommunikation, 8 september, 2016). Vi fann tydliga mönster i empirin relativt tidigt, vilket 

troligtvis beror på att det inte finns oändligt med uppfattningar eftersom människor formas 

av varandra (Eneroth, 1992). Vidare har vi inte haft ambitionen att säga någonting generellt 

om uppfattningarna, vår studie och dess resultat agerar snarare som ett stickprov som bidrar 

till en djupare förståelse för konsumenternas uppfattningar och varumärkesimagen. Vi ansåg 

att det i förhållande till vårt fenomen var representativt att gå ned på djupet i intervjuer, 

snarare än att dela ut enkäter som inte gav respondenterna möjlighet att utveckla och 

förklara sina svar.  

Vidare valde vi att analysera vårt resultat utifrån en fenomenografisk ansats eftersom den 

utifrån tidigare forskning visat sig vara tillämplig för en sådan studie som vi valt att 

genomföra, det vill säga, när det handlar om att undersöka uppfattningar snarare än att finna 

konkreta fakta (Larsson, 1986). Efter att vi kategoriserat och presenterat resultatet av 

intervjuerna valde vi att använda oss av en analysmodell utifrån vårt teoretiska ramverk. 

Modellen ansåg vi vara tillämplig eftersom den kunde hjälpa oss att förklara de olika delar 

som samspelar för att skapa ett företags image. Anledningen till att vi valde att kombinera en 

fenomenografisk analys med denna modell var för att fenomenografin hjälpte oss att få ett 

helhetsintryck av empirin vilket sedan kunde kategoriseras i olika teman, vilket därefter 

hjälpte oss att bryta ned dem i de begrepp som förklarar Systembolagets image, och slutligen 

därav deras varumärkesidentitet.  
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7. Analysresultat  

 

Analysarbetet inleddes med en fenomenografisk analys som innebar att vi bröt ned det 

empiriska materialet för att finna likheter och skillnader i respondenternas uppfattningar. 

Därefter kategoriserades materialet. Resultatet av detta satte vi sedan i relation till den 

teoretiska modellen för att utröna uppfattningarna utifrån ett varumärkesperspektiv.  

 

7.1. Fenomenografisk analys 

Den fenomenografiska analysen handlar till en början om att studera det empiriska 

materialet för att få en övergripande uppfattning om respondenternas svar. Därefter studeras 

materialet ingående för att hitta likheter och skillnader i respondenternas uppfattningar. 

Utifrån dessa kan man därefter kategorisera materialet efter de återkommande mönster som 

förekommer. När detta är gjort är det dags att analysera materialet för att förstå vad dessa 

kategorier betyder ur ett djupare perspektiv. Vad kan resultatet betyda för samhällssynen på 

det fenomen som studeras? Genom denna analys vill vi alltså skapa en större förståelse för 

konsumenternas uppfattningar om Systembolaget. 

 

7.1.1. Helhetsintryck  

Det övergripande intrycket är att respondenterna uppfattar Systembolaget som 

förhållandevis tråkiga och stränga men samtidigt trevliga och snälla. Det finns en tydlig 

upplevelse av Systembolaget gällande kvalitet eftersom alla respondenter, på olika vis, anser 

att Systembolagets kvalitet är hög; främst i fråga om service. Det finns vidare en 

genomgående allvarsam ton kring Systembolagets samhällsroll och anledningen till att de 

överhuvudtaget finns. Intervjuerna visar på en medvetenhet kring Systembolagets politiska 

uppdrag, men uppfattningarna kring detta skiljer sig åt.  

Respondent fem visar nämnda medvetenhet kring Systembolagets uppdrag: 

[...] den rollen dom har eller tagit enligt mig är ju att distribuera alkohol på ett 

hälsosammare sätt. Och göra det mindre lättillgängligt att köpa. Alltså, 

samhällsperspektivet är viktigt för att främja den allmänna hälsan på befolkningen, 

minska sjukvårds/sociala kostnader för både sjukdomar och missbruk associerat med 

alkohol, samt försöka försena alkoholdebuten, vilket iofs inte fungerar särskilt bra, 

men tanken är ju god.  
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Respondent sex däremot, har reducerat Systembolagets uppdrag till att förse samhället med 

alkohol:  

Ja, det är ju för att människor ska kunna köpa alkoholhaltiga drycker framförallt, det 

finns ju inte någon annanstans.  

 

7.1.2. Likheter och skillnader 

Likheter 

Det finns en tydlig likhet i att respondenterna inte diskuterar Systembolaget med andra 

personer mer än av praktiska skäl. Dessa skäl tycks i princip enbart vara om produkterna i sig 

eller öppettider. När det gäller produkterna handlar det främst om vad som skall inhandlas 

och tills när. Diskussionerna kring detta centreras alltså till eventuella middagar eller 

festligheter. Angående öppettiderna diskuteras huruvida de tillgodoser kundernas behov eller 

inte. Eftersom respondenterna uppger att de inte diskuterar Systembolaget på något annat 

vis än av praktiska skäl sker ingen direkt ryktesspridning kring Systembolaget som 

varumärke och deras samhällsroll. Respondent sju förklarar i vilka sammanhang hen pratar 

om Systembolaget:   

Eh. Brukar väl fundera, om man ska handla vin. Om man ska ha något till god mat 

eller något kalas. Annars brukar jag inte prata om Systembolaget måste jag säga.  

Respondent två uppger i linje med detta: 

Det kan diskuteras till exempel att det har kommit in nåt nytt vin som är bra – nytt 

sortiment. Aa, eller jaa, sortimentet över huvud taget är väl nåt som diskuteras. Nån 

kanske har smakat en god öl som man dricker nånstans, och så går man dit och 

handlar den sen. Mmm.. Vi diskuterar även ’vart finns ett Systembolag’ exempelvis.  

En ytterligare likhet finner vi i att respondenterna uppfattar Systembolaget som en 

kontrollerande instans. Just ordet kontroll återfinns i varenda genomförd och transkriberad 

intervju. I enlighet med detta associerar även de allra flesta Systembolaget med ord såsom 

“stel”, “sträng”, “strukturerande” och återigen “kontrollerande”. Respondent tio har en 

bestämd uppfattning om Systembolaget: 

[...] Jag tror att Systembolaget finns till för att kontrollera människor helt enkelt.  

Dessa adjektiv reflekteras framförallt i vilken typ av personlighet respondenterna skulle 

tillskriva Systembolaget. Mer om Systembolagets olika personligheter presenteras under vårt 

kommande analysverktyg. Flertalet respondenter anser att Systembolaget som 
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kontrollerande organ är en aning förlegat och inte anpassat efter den samhällsordning vi 

lever i idag. För att illustrera detta förklarar respondent fem utförligt: 

En tråkig gammal gubbe. Haha! ja, alltså, för att utveckla. Stel, tråkig, konservativ 

och korrekt som har svårt för förändringar, alltså en tråkig gammal gubbe.  

Respondent tio utvecklar och personifierar Systembolaget ytterligare:  

Hm. Jag tänker, typ. Stängd. Eh, osocial - inte den som tar kontakt. Den pratar om 

man själv typ inbjuder till det. En medelålders man, typ sosse. Göran Persson typ. 

Inte den som tar kontakt men ändå trevlig.  

Dessutom kan vi se en stor likhet i uppfattningarna kring Systembolagets servicekvalitet. Alla 

respondenter uppger att Systembolagets personal i butikerna expedierar service på väldigt 

hög nivå, samt att de alltid har ett trevligt bemötande. Hand i hand med detta uppger 

respondenterna även att personalen besitter en stor kunskap när det gäller mat och dryck i 

kombination.  

Slutligen uppger även alla respondenter att de på ett eller annat vis känner förtroende för 

Systembolaget. Dock skiljer sig anledningarna till detta förtroende åt. En del baserar detta 

förtroende enbart på den service som finns i butikerna, medan andra känner förtroende för 

Systembolaget utifrån deras samhällsuppdrag. Respondent ett är ambivalent vad gäller 

förtroende för servicepersonal:  

Ja, men jag känner absolut förtroende för dom. Alltså, i regel, dom som jag stött på, 

alltså väldigt kunnig personal. Sen så har man ju också stött på någon som man 

känner att ’den här personen vet inte riktigt vad den pratar om’.  Vid dom tillfällena 

är det ju ganska tråkigt, då tappar man förtroende. Men när man pratar mer kunnig 

personal då tycker jag att man får förtroende. 

Respondent fem representerar sidan som framförallt har förtroende för Systembolagets 

uppdrag: 

Jag tycker att dom levererar på det uppdraget som dom står för. Dom är noga med 

ålderskontroller och säljer inte om man inte kan styrka sin ålder, och dom ser även 

till att ha ett bra och varierat utbud med tanke då på att dom har monopol. Ett bra 

utbud vilket då naturligtvis, alltså det är ju ett krav, det krävs ju att dom har det för 

annars brister förtroendet eftersom det är enda organet som säljer, vilket leder till att 

man inte kan få tag i alkoholen man önskar annars.  
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Skillnader  

Precis som likheter kan vi även se en del skillnader i det empiriska materialet. Skillnader och 

likheter går ibland hand i hand, eftersom respondenterna i vissa frågor skulle kunna delas in 

i två kategorier. Så förefaller det vara när det gäller uppfattningarna kring Systembolagets 

monopol. Som nämnts under likheter diskuterar flera av respondenterna huruvida 

Systembolaget är en “nutida” instans som går hand i hand med samhällsutvecklingen. Denna 

fråga representeras alltså av två läger, där det ena är för och det andra emot. De som är för 

anser att Systembolaget har fog för att reglera alkoholförsäljningen och konsumtionen för att 

främja folkhälsan. De som är emot menar att Systembolaget tvärtom alltid utgår ifrån det 

värsta scenariot och alltid förutser en överkonsumtion, vilket förminskar den enskilda 

individen. Respondent sju tillhör de som upplever att Systembolaget är en gammalmodig 

instans:  

Ja. Förmanande. Jag tror att det kan vara lite ångestladdat för en del, det här med 

att det är monopol. Det är väl egentligen en förlängning av den här mot-boken som 

fanns för. Alla karlar som.. då fick man en bok så blev man tilldelad en viss ranson. 

Då fick man liksom inte handla utöver den och då fick man vara nöjd. Lite som en 

förlängning av den. Förmanande för individen, samhället i stort. Jag kan förstå det 

till vissa delar, men man kanske inte behöver bli så förmyndande. Det finns ju så 

mycket möjligheter att handla sprit i Tyskland till exempel.  

Respondent elva däremot, diskuterar för- och nackdelar med Systembolagets monopol och 

poängterar slutligen att monopolet är av positiv karaktär:  

Alltså det som ibland diskuteras, det är ju det här att det skulle vara lite trevligt att 

köpa en flaska vin på ICA, men oftast så slutar dom konversationerna med att man 

inser att det ändå är bra att det inte går. Det överväger ändå mot slutet att det är 

bäst att det sker under kontrollerade former.  

Det finns också skillnader i huruvida tillgängligheten tillmötesgår konsumenterna. Här kan vi 

se att de som är emot monopolet även är de som tycker att Systembolagets öppettider inte 

tillmötesgår konsumenterna. En del av respondenterna menar alltså att öppettiderna är 

tillmötesgående, medan andra anser att det är fel att Systembolaget håller stängt på 

exempelvis söndagar. Detta verkar främst bero på de olika livsstilar respondenterna har. De 

respondenter som påvisar att öppettiderna inte är tillräckligt tillmötesgående framhärdar att 

de har oregelbundna arbetstider och anser att söndagar för dem likväl skulle kunna anses 

vara en “fredag eller lördag”. I linje med detta anser en del av respondenterna även att 

Systembolagets geografiska positioner är tillfredsställande, medan andra hade önskat en 

utökad tillgänglighet.  
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Respondent fem uppger i enlighet med ovanstående att det är livsstilen som framförallt 

sätter käppar i hjulet för inhandlingen av alkoholhaltiga drycker:  

Det sämsta, det är nog öppettiderna alltså. Och det är ju för att jag.. dom har ju 

liksom, t ex stängt på söndagar vilket är väldigt irriterande. För att jag som jobbar 

mycket helger kanske ändå har en ledig söndag och att söndagen är som en fredag 

för mig vilket gör att jag kanske inte tänkt på det tidigare i veckan att jag skulle vilja 

dricka vin på söndag och så jobbar jag på helgen, man måste planera flera dagar i 

förväg bara för att köpa en flaska vin.  

Respondent tre är däremot positivt inställd till att Systembolaget begränsar sina öppettider 

och bland annat håller stängt på söndagar: 

[...] Och jättebra att dom har öppet på lördagar igen. Det var ju stängt ett tag. Det 

kanske du inte minns som är så pass ung men det uppskattar jag. Att det vore 

jättekonstigt om dom stängde på lördagar nu igen. Man, typ, man kommer på att 

man ska ha gäster på lördag kväll. Söndag är ju okej att det är stängt tycker jag. 

Eller jag tror att det är till och med bra att det är stängt på söndagar. Nä men 

faktiskt när jag tänker efter så är det ju väldigt anpassat… dom har verkligen 

anpassat sig efter den här.. att folk kan liksom inför midsommar, och att folk kan lite 

senare sådär… när det är naturligt för folk att… svenskar, att köpa alkohol. Alltså typ 

högtider och sånt.” 

Vi finner även en skillnad i hur respondenterna skulle tillskriva Systembolaget en 

personlighet; en del anser att Systembolaget enbart skulle vara en förmanande, 

kontrollerande och äldre person. Andra menar att Systembolagets personlighet skulle 

representeras av vänlighet och livsnjutning, det vill säga generellt en mer positiv uppfattning 

av Systembolaget. Respondent åtta anser att Systembolagets personlighet är förmanande: 

Vilken person det skulle vara..? Hm. Det första jag kommer att tänka på är en 

magister, eller skolfröken som säger aja baja typ.  

I motsats till respondent åtta anser respondent tre att Systembolagets personlighet är mer 

positiv: 

”Ah men personlighet? Det kan man ju beskriva med mycket. Men det är nog som är 

strukturerad liksom. Lite ordning och reda, så. En strukturerad livsnjutare kanske, ha 

ha. Aah.” 

Slutligen finner vi skillnader i svaren till vilken anledning Systembolaget finns. I likhet med 

svaren till om respondenterna har förtroendet för Systembolaget anser en del av dem att 

Systembolaget finns för att kontrollera tillgängligheten av alkohol, alltså i enlighet med deras 
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samhällsuppdrag. Andra anser att Systembolaget enbart finns för att förse samhället med 

alkohol. Respondent tre menar att Systembolaget finns för att kontrollera konsumtionen:  

Eh, jaa... Det är väl för att vi ska hålla koll på alkoholkonsumtionen... i vårat land. 

Inte... Ah, begränsa alkoholkonsumtionen kanske.  

Respondent sex tillhör den kategori som anser att Systembolaget finns till för att förse 

samhället med alkohol:��

Ja, det är ju för att människor ska kunna köpa alkoholhaltiga drycker framförallt, det 

finns ju inte någon annanstans.  

 

7.1.3. Kategorisering 

Utifrån vår granskning av det empiriska materialet har vi, i enlighet med den 

fenomenografiska ansatsen, funnit fyra kategorier som presenterar respondenternas 

huvudsakliga uppfattningar kring Systembolaget som varumärke.  

 

Systembolaget kontrollerar samhället 

Oavsett hur respondenterna uppfattar Systembolaget råder en allmän uppfattning om att de 

är en kontrollerande samhällsinstans. Systembolaget anses vara förmanande eftersom deras 

uppdrag centreras kring att, på individnivå, kontrollera konsumenternas alkoholbeteende. 

Respondenterna anser att det bör finnas ett större mått av eget val i frågan. De förtydligar 

detta argument genom att beskriva att det är dumt och beklagligt att Systembolaget alltid 

utgår från ett perspektiv med “överkonsumtion”, “hjärntvätt” och “pekpinnar”. 

Respondenterna är dock överens om att Systembolagets ålderseglering är bra för att undvika 

att alkoholkonsumtionen kryper ned i åldrarna, eftersom det förebygger kontroll av 

minderårigas drickande i den mån det går.  

Respondent tio uttrycker bestämt sin ståndpunkt vad gäller Systembolaget som 

kontrollerande instans: 

[...] jag tycker att det är totalt galet att ha ett Systembolag. Att man bestämmer över 

andra människor, deras sätt att dricka alkohol eller inte. Sen tycker jag också att det 

är konstigt att Systembolaget kan lägga sig i alkoholproblemen, vad har dom med det 

att göra?  
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Systembolaget håller hög kvalitet 

Respondenterna anser att Systembolaget håller en hög kvalitet, framförallt i form av service i 

butikerna. Respondenterna framhåller därutöver att eftersom Systembolaget har monopol på 

marknaden innebär det att de indirekt måste ha ett bra och brett utbud som tillgodoser 

konsumenterna, vilket premieras av respondenterna. I linje med Systembolagets service 

understryks dessutom att de besitter stor kunskap om produkterna de säljer, men även 

generellt om mat och dryck i kombination. Respondenterna upplever att Systembolagets 

butiker är fräscha, vilket ger dem en än mer positiv helhetsupplevelse. Hand i hand med 

Systembolagets höga servicekvalitet går också deras geografiska, virtuella och personliga 

tillgänglighet. Med detta menas att respondenterna anser att de får den hjälp de behöver i 

butikerna, att hemsidans beställningsfunktion är tillfredsställande och att Systembolagets 

geografiska positioner generellt tillgodoser konsumenterna. Respondent åtta summerar 

samtliga respondenternas uppfattningar om Systembolagets servicekvalitet:  

Väldigt positiv tycker jag. Service-minded, hjälpsamma och kunniga.  

 

Systembolaget är ålderdomligt 

Systembolaget har levt efter sitt uppdrag sedan företaget grundades 1955. Uppdraget som 

innefattar att informera om alkoholens risker, ge bra service och att sälja med ansvar har 

genomsyrat företaget sedan dag ett. I linje med detta anser respondenterna att Systembolaget 

inte hänger med i samhällsutvecklingen eftersom de upplever att uppdraget inte är anpassat 

efter dagens konsumenter och hur dessa lever idag. En del av respondenterna upplever att 

Systembolaget beklagligt nog förutsätter att det sker en överkonsumtion, vilket, enligt dem, 

förminskar individen. Systembolagets äldre målgrupp minns Systembolaget från förr, 

respondent åtta menar: 

Det sitter lite i väggarna, det här förmanandet, har du verkligen gått rätt när du går 

in här. Lite sån känsla sitter kvar från förr, det var inte så fint att gå in på systemet. 

Nu har jag inte det problemet själv, men jag kan tänka mig att folk har den känslan.  

 

Systembolaget förser oss med alkohol  

Det är tydligt och genomgående att respondenterna upplever att Systembolagets 

huvudsakliga syfte är att förse samhället med alkohol. En del av respondenterna anser att 

Systembolaget därutöver finns för att samtidigt begränsa tillgången av alkohol och ställer sig 

därför frågande till kontraproduktiviteten i detta. Genom respondenternas svar kan vi tydligt 
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se att alkoholen bidrar med en guldkant i tillvaron för många av dem. För att utveckla detta 

syftar respondenterna på att alkoholen på olika sätt förhöjer njutningen av mat, att den 

skapar festliga känslor, glädje samt är en källa till livsnjutning. Slutligen kan vi även urskilja 

ett tydligt produktfokus, vilket innebär att respondenterna i första hand associerar 

Systembolaget med alkoholhaltiga drycker. Respondent två framhåller att Systembolaget och 

alkoholen framförallt skapar festliga associationer: 

Jag känner mig glad, hahaha. Glad och fest känner jag när jag går in där. Party party!  

 

7.1.4. Underliggande strukturer 

Genom att studera materialet kan vi tydligt se en tendens till två olika sidor inom 

kategorierna, där den ena är mer negativ och den andra positiv. Den negativa sidan fokuserar 

framförallt på att Systembolaget och dess monopol står för ett dubbelt budskap som 

respondenterna har svårt att förhålla sig till och förstå. Det framgår dock att respondenterna 

har en åsikt om Systembolaget utan att egentligen ha gjort omfattande efterforskning kring 

deras samhällsuppdrag eller den forskning som stöder statens argument till ett monopol. 

Uppfattningar kring ett varumärke formas och påverkas av omgivningen, vilket kan förklara 

respondenternas bestämda synpunkter (Kervyn, Fiske & Malone, 2012). Till saken hör 

givetvis att det inte är upp till respondenterna att söka den information som krävs för att 

förstå Systembolagets uppdrag och syfte, det faller istället inom ramen för Systembolagets 

informationsansvar negligerat från staten (Systembolaget.se, 2016). Respondenter upplever 

att Systembolaget genom sitt monopol förminskar individen, genom att förutsätta att det 

alltid sker en överkonsumtion. Kervyn, Fiske & Malone (2012) menar även att en sådan 

reaktion inte är särskilt underlig eftersom respondenterna enbart har sina egna 

referensramar att utgå ifrån. De reaktioner och relationer som finns till ett varumärke 

påminner ofta om de relationer som finns mellan människor. En konsument som kan 

hantera alkohol utan att falla för frestelse och missbruk har troligtvis svårare att se hur det 

skulle påverka negativt, även om vetskapen kring hur dåliga alkoholvanor påverkar både 

individen och samhället i stort finns (Systembolaget.se, 2016). 

Flera av respondenterna förmedlar att Systembolagets uppdrag är dubbelt genom att deras 

individuella uppfattningar ofta talar emot varandra. Det råder en sorts ambivalens i 

respondenternas svar vid en djupare jämförelse. Som exempel upplever de att 

Systembolagets kontroll är överdriven och förminskar individen, samtidigt som de anser att 

det är bra att det finns en åldersreglering och en instans som kontrollerar 

alkoholkonsumtionen. Detta kan bero på att respondenterna har svårt för att förhålla sig till 

Systembolagets samhällsuppdrag. I linje med detta anser en del av respondenterna att 
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Systembolaget inte är anpassat efter dagens samhälle, utan att allt anpassas efter någon form 

av politisk korrekthet. Respondenterna har svårt att förhålla sig till detta, eftersom de 

upplever att konsumentens självbestämmande raderas med ett monopol.  

 

7.2. Analysmodell  

Utifrån resultatet från den fenomenografiska analysen fortsatte analysarbetet genom att se 

till respondenternas uppfattningar utefter de fem nyckelbegrepp som analysmodellen bygger 

på. Modellen syftar till att sammanfatta de aspekter som bör analyseras för att vi ska kunna 

beskriva varumärkesimagen. Aspekterna sätts sedan i relation till varandra för att få en 

förståelse för hur de förhåller sig till varandra. I slutdiskussionen ställs detta även i relation 

till varumärkesidentiteten och företagets politiska uppdrag. För att undersöka de olika 

aspekterna av imagen har vi kategoriserat de olika frågeställningarna vid 

respondentintervjuerna för att på så vis avslöja vilka uppfattningar de har om de olika 

delarna av imagen. Hur kategoriseringen genomförts tydliggörs under varje nyckelbegrepp i 

analysen. 

 

7.2.1. Varumärkespersonlighet 

För att ta reda på konsumenternas uppfattningar om Systembolagets 

varumärkespersonlighet bad vi respondenterna att först beskriva Systembolaget med tre ord. 

Därefter valde vi att rikta in frågan ännu mer på just personligheten och bad respondenterna 

att svara på vilken typ av personlighet Systembolaget skulle ha om de var en person. 

Respondenterna gav olika svar, men flera av respondenterna refererade till Systembolaget 

som en kontrollerande person. Nedan följer de olika egenskaper Systembolaget som person 

skulle ha enligt respondenterna:  

• Kontrollerande  

• Utåtriktad, kunnig och serviceminded 

• Strukturerad livsnjutare 

• Kontrollerande, trevlig och snäll 

• En stel, tråkig och konservativ gammal gubbe 

• Strikt och ordningsam 

• Hönsmamma  
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• Magister eller skolfröken  

• Sträng och trevlig medelålders tant  

• Medelålders man, sosse, typ Göran Persson  

• Kontrollerad och tråkig - osexig  

Här ser vi en del liknande tendenser. Respondenterna uppfattar genomgående Systembolaget 

som kontrollerande. Samtidigt återkommer adjektiv såsom trevlig och snäll, samt tråkig och 

äldre. Ett fåtal respondenter upplever Systembolaget mer positivt, där den ena benämner 

personligheten som utåtriktad, kunnig och serviceminded, och den andra som en 

strukturerad livsnjutare. Enligt Melin (1999) är det viktigt att konsumenterna kan identifiera 

sig med varumärket. Detta för att den enskilda konsumenten skapar en relation till 

varumärket som gör att varumärket hela tiden finns med i tankarna. I Systembolagets fall är 

det enbart en av respondenterna som helt kan identifiera sig med varumärket; nämligen 

respondent tre som upplever både Systembolaget och sig själv som en “strukturerad 

livsnjutare”. Det är också den enda respondenten som egentligen inte har någonting negativt 

att säga om Systembolaget. Den bild som de övriga respondenterna har av Systembolaget 

som person går väl i linje med det uppdrag som Systembolaget tilldelats av staten, i det att de 

ska vara ett kontrollerande organ i samhället. Den negativa tonen på de olika 

personlighetstyperna går hand i hand med upplevelsen av Systembolaget som en föråldrad 

samhällsinstans.  

Vi finner det intressant att de personligheter respondenterna tillskriver Systembolaget i 

nästintill samtilga fall snarare relateras till företagets uppdrag från staten snarare än 

produkterna i sig. Endast en respondent relaterar personligheten mer till produkten än till 

uppdraget, och det kanske är därför som denna personlighet kan skilja sig ganska markant 

från de övriga respondenternas associationer. Trots det har alla respondenter en bestämd 

bild av Systembolaget som person och det var ingen som behövde fundera särskilt länge för 

att presentera sitt svar. 

 

7.2.2. Varumärkesassociationer  

För att ta reda på vilka associationer respondenterna har till Systembolaget som varumärke 

valde vi att fråga vad respondenterna först tänker på när de hör “Systembolaget”. För att 

sedan utveckla dessa associationer förhörde vi oss om vad konsumenterna upplever är det 

bästa respektive sämsta med Systembolaget. De associationer som dominerar handlar 

framförallt om monopol, alkohol och party. Det råder alltså inga tvivel hos konsumenterna 
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vad Systembolaget tillhandahåller för tjänster. Flera av respondenterna nämner även bra 

service under varumärkesassociationer, vilket förstärker vår förförståelse att det är viktigt att 

dessa olika begrepp samspelar för att skapa en helhet. Associationer skapar emotionella 

effekter i form av känslor, attityder, förståelse och förväntningar (Dobni & Zinkhan, 1990). I 

Systembolagets fall relateras de flesta känslorna till alkoholhaltiga drycker och de 

associationer respondenterna har till dessa. De associationer som finns till alkohol i stort 

tenderar påverka den allmänna uppfattningen kring Systembolaget, eftersom Systembolaget 

indirekt representerar alkohol. Detta indikerar att respondenterna har en bestämd bild av 

Systembolaget, vilket betyder att respondenterna har starka varumärkesassociationer till 

Systembolaget. Associationer som skapar ett engagemang hos konsumenten är de allra 

starkaste, eftersom de blir en undermedveten och självklar del av konsumentens liv (Aaker, 

1991). Redan här kan vi se hur viktigt det är att delarna i analysmodellen samspelar för att 

skapa image.  

Resultatet av den fenomenografiska analysen återkommer här. För att återgå till 

respondenternas associationer upplever de framförallt att Systembolaget erhåller bra service 

och kvalitet, och det är den uppfattningen som dominerar. Utöver detta upplever 

konsumenterna även att Systembolagets breda utbud är positivt, samt att det är rent och 

fräscht vid besök av deras butiker. Servicekvalitet benämns även av alla respondenter som en 

väldigt central och självklar del. Detta kan egentligen ses som en del av den upplevda 

kvaliteten, men eftersom respondenterna snabbt förknippar Systembolaget med just service 

tolkar vi det även som en stark association. Vidare visar detta på hur begreppen kan ses som 

en process där de olika aspekterna påverkar och påverkas av varandra.  

Slutligen nämns även att det är bra att det finns en åldersgräns som kontrollerar inköp. Dessa 

delar representerar kategorierna “Alkohol håller hög kvalitet” och “Systembolaget förser 

samhället med alkohol”. Respondenternas upplevelser av det sämsta med Systembolaget går 

hand i hand med de två resterande kategorierna i den fenomenografiska analysen; 

“Systembolaget kontrollerar samhället” och “Systembolaget är ålderdomligt.” För att 

förtydliga detta menar respondenterna att tillgängligheten och öppettiderna är dåliga, vilket 

hänger ihop med negativa associationer till monopolet. Utöver detta upplevs Systembolaget 

som en kontrollerande instans, som trots det inte kan hindra att folk köper ut till andra och 

att försäljningen av alkohol leder till mycket lidande. I linje med detta genomsyras 

uppfattningarna av detta förmanande som “sitter i väggarna” på Systembolaget. Grönroos 

(2015) menar att ett varumärke med negativa associationer inte finns med i konsumenternas 

medvetande på samma sätt som ett varumärke med positiva associationer. Genom de 

individuella uppfattningar som konsumenterna skapar sig om företaget formas rykten som 

avgör den allmänna uppfattningen om varumärket. Detta styr företagets image (Gray & 
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Balmer, 1998). Indirekt förlorar Systembolaget inget i försäljning på att de har ett dubbelt 

rykte, men för att förmedla sitt budskap och samhällsuppdrag är det ändå viktigt för dem att 

skapa positiva associationer hos sina konsumenter. Eftersom servicekvalitet är viktigt för 

Systembolaget, trots att de inte ska sälja, innebär ett positivt rykte kring deras servicekvalitet 

mycket för dem. Det rättfärdigar ett upprätthållande av starka och positiva 

varumärkesassociationer.  

 

7.2.3. Upplevd kvalitet  

För att ta reda på respondenternas uppfattningar om Systembolagets varumärkeskvalitet 

valde vi att fråga respondenterna hur de upplever Systembolagets servicekvalitet i fråga om 

personalens service och bemötande. Vi valde att centrera frågan kring just servicekvalitet, i 

linje med Grönroos (2015) teori, eftersom detta ger en tydlig bild av vad 

varumärkeskvaliteten i det stora hela står för när det gäller serviceföretag såsom 

Systembolaget. Vidare utgår teorin om servicekvalitet från att konsumenten är medskapare 

av varumärket, vilket går hand i hand med utgångspunkten för denna studie. Genom att 

undersöka den upplevda kvalitén kan en förståelse för mervärdet i konsumentens 

medvetande skapas (Grönroos, 2015). För att sedan utveckla förståelsen för detta valde vi 

även att undersöka vilka känslor som respondenterna upplever i kontakt med varumärket, 

och då mer konkret när de befinner sig i butikerna. Detta eftersom känslor på ett djupare 

plan kan ge förklaring till konsumenternas emotionella anknytning till varumärket (Melin, 

1999).  

Respondenterna var alla överens om att Systembolaget tillhandahåller bra personlig service, 

där adjektiv såsom bra, positiva, service-minded, proffsiga och kunniga förekommer. Precis 

som i den fenomenografiska analysen är Systembolagets servicekvalitet en viktig aspekt av 

deras varumärke. Eftersom samtliga respondenter upplever servicen som bra och positiv 

anser vi därför att denna uppfattning kan generaliseras till att Systembolagets kunder 

generellt är nöjda med just servicen. Med detta sagt innebär det inte att övriga delar i 

analysen nödvändigtvis samspelar med vad de vill förmedla. När det gäller känsla i butikerna 

skiljer sig respondenternas uppfattningar en aning men vi kan trots det konstatera att 

uppfattningarna trots det liknar varandra. De flesta anser att det är rent och prydligt, samt 

att hyllsorteringen förmedlar en känsla av enhetlighet. En av respondenterna upplever 

Systembolagets butiker som trånga och hetsiga med långa köer. I övrigt uppger 

respondenterna att det är väldigt neutralt och ganska strikt, inte särskilt personligt eller 

varmt, vilket de menar är bra i detta fall eftersom det är en statlig myndighet som säljer 

alkohol med åldersgräns. En av respondenterna uppger samtidigt att det även i butikerna kan 
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upplevas som dubbla budskap och hänvisar till det tidigare nämnda “förmanande” som sitter 

i väggarna. Respondenten menar att det upplevs en aning ambivalent att Systembolaget 

erbjuder så pass hög servicekvalitet, men samtidigt inte vill uppmuntra till köp och är 

kontrollerande ner på individnivå. 

 

7.2.4. Varumärkeslojalitet  

För att undersöka respondenternas lojalitet gentemot varumärket valde vi att fråga huruvida 

de känner förtroende för Systembolaget eller ej. Frågan är utformad efter förståelsen för att 

lojaliteten grundar sig i den tillförlitlighet och det förtroende som konsumenten har till 

varumärket (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2000). Lojaliteten sägs vara påverkat av 

fler aspekter än just förtroendet, men eftersom Systembolaget har monopol på 

alkoholförsäljning i Sverige har vi valt att fokusera på enbart förtroendet för deras uppdrag i 

det här sammanhanget. När det gäller ett företag med monopol på marknaden finns det med 

andra ord inga direkta konkurrenter, och därför blir ett förtroende för deras uppdrag desto 

viktigare. Genom att undersöka förtroendet kunde vi på ett djupare plan få fram hur 

lojaliteten till varumärket såg ut. Enligt Aaker (1991) kan lojaliteten ses som den hängivenhet 

som konsumenterna har till varumärket, men det är först när konsumenten känner 

tillförlitlighet till företagets tjänster och produkter som varumärkeslojaliteten kan utvecklas. 

Dessutom valde vi att ställa frågan i vilka sammanhang som respondenterna pratade om 

Systembolaget och vad som då diskuterades. Grönroos (2015) förklarar nämligen att genom 

att undersöka hur konsumenterna pratar med varandra om företaget och varumärket kan 

även den underliggande varumärkeslojalitet utrönas (Grönroos, 2015). 

Samtliga respondenter uppger att de har förtroende för Systembolaget. Detta är viktigt, för 

om företaget inte uppfyller de förväntningar de skapat hos konsumenterna kommer de av 

mista förtroendet för företaget (Gray & Balmer, 1998). En del av dessa uppger att detta 

förtroende även sträcker sig till att Systembolaget levererar på sitt samhällsuppdrag. När vi 

vidare frågade i vilka sammanhang konsumenterna diskuterade Systembolaget konstaterades 

att de i princip enbart diskuterar Systembolaget när de ska gå dit och handla, vad de ska 

handla och tills när. En respondent uppger därutöver att det genom medier diskuteras kring 

Systembolagets monopol ibland, där en menar att diskussionerna slutligen alltid mynnar ut i 

att de inser att monopolet är av positiv karaktär.  
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7.2.5. Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom utgår från konsumentens medvetenhet om varumärket. Detta 

grundar sig i ett första steg att konsumenten vet om varumärkets existens, men framförallt i 

att konsumenten vet vad varumärket står för och kan erbjuda (Melin, 1999). Eftersom vi i vår 

studie utgår från att företaget som statligt bolag med monopol på marknaden finns i nästan 

alla människors medvetande, valde vi att undersöka varumärkeskännedomen utifrån 

respondenternas medvetenhet kring Systembolagets samhällsuppdrag. För att få svar på 

detta frågade vi respondenterna varför Systembolaget finns och vilken roll de har i samhället, 

enligt dem. Dessutom frågade vi om uppfattningarna kring Systembolagets direkta 

varumärkeskommunikation, i form av reklam. Detta eftersom det främst är genom den 

direkta kommunikationen som kännedomen grundar sig (Aaker, 1991).   

Vi kunde snabbt konstatera att samtliga respondenter kopplade samman Systembolagets 

uppdrag med att sälja alkohol. Utöver detta tillkommer framförallt att de ska sälja alkohol 

med ansvar för att minska alkoholproblemen (Systembolaget.se, 2016). Ett par konsumenter 

menar att Systembolaget enbart finns till för att tillhandahålla konsumenterna alkohol, och 

har egentligen inte reflekterat mer över det. Resterande respondenter visar dock på en 

medvetenhet kring att Systembolaget har ett uppdrag; vilket skiljer sig lite åt, men pekar åt 

samma riktning. Systembolaget är enligt dessa respondenter en kontrollerande instans, som 

framförallt kontrollerar att minderåriga inte ska få tag i alkohol. Därutöver nämns även att 

Systembolaget ska distribuera alkohol på ett hälsosammare sätt. Respondent fem uttrycker 

sig såhär:  

[..] Den rollen dom har, eller tagit enligt mig, är ju att distribuera alkohol på ett 

hälsosammare sätt. Och göra det mindre lättillgängligt att köpa. Alltså, 

samhällsperspektivet är viktigt för att främja den allmänna hälsan på  befolkningen, 

minska sjukvårds- och sociala kostnader för både sjukdomar och missbruk associerat med 

alkohol, samt försöka försena alkoholdebuten [..].  

Denna kommentar visar på en medvetenhet kring Systembolagets uppdrag i sin helhet. 

Övriga respondenter beskriver uppdraget på olika sätt, där de sammantaget syftar till samma 

sak. Frågan är om konsumenterna själva är medvetna om uppdraget, eftersom många av dem 

svarar en aning trevande på vilket samhällsuppdrag Systembolaget har.  

Vad gäller Systembolagets reklam upplever en del av respondenterna att de inte har någon 

reklam alls, förrän de funderat en liten stund. De flesta respondenter kan dra sig till minnes 

reklamen med amerikanen som försöker öka försäljningen på Systembolaget, men säljare i 

butiken sätter sig emot dessa säljargument som en tydlig markör till att Systembolaget inte 

ska vara ett vinstdrivande företag. Återigen mycket förmanande som träder in när det gäller 
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reklamen, samt att ett par respondenter även upplever det dubbla budskapet i att ha reklam 

överhuvudtaget, medan en del av dem upplever att det är bra eftersom reklamerna är 

tänkvärda.  
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7.4. Sammanfattning analys 

Genom den fenomenografiska analysen lyckades vi identifiera fyra olika kategorier som 

representerar huvuddragen i konsumenternas uppfattningar kring Systembolagets 

varumärkesidentitet. Dessa kategorier visar att det kommunicerade budskapet tolkas 

likvärdigt hos de flesta av respondenterna, med ett par undantag. Återkommande är att 

respondenterna, trots sina individuella åsikter anser att Systembolaget håller hög kvalitet, 

både när det gäller produkter och service, men framförallt personlig service i butiker. Detta 

har vi uppfattat vara en av Systembolagets viktigaste byggstenar, eftersom Systembolagets 

VD Magdalena Gerger trycker specifikt på detta (Ekelin, 2016, 27 oktober). Men, 

Systembolagets servicekvalitet lyckas dock inte vinna över respondenterna fullständigt till 

deras sida. Nästa tydliga kategori som vi kan skönja är att respondenterna upplever att 

Systembolaget är ålderdomligt, trots att inte alla respondenter greppar exakt vad de vill 

förmedla. En del av respondenterna uppfattar huvuddragen i uppdraget, men få av dem 

upplever att monopolet enbart är av positiv karaktär. Genom denna sammansvetsade kedja 

som kommunikationen och uppfattningarna faktiskt utgör, är det enkelt att dra slutsatsen att 

dessa bör stämma överens (Grönroos, 2002, 2015). Eftersom respondenternas intervjusvar 

indikerar på att så inte är fallet, åtminstone inte fullständigt, brister kedjan någonstans på 

vägen. Systembolagets intentioner når inte riktigt fram till konsumenterna.  

Genom de kategorier vi funnit kan vi även urskilja att flera respondenter anser att 

Systembolaget förser samhället med alkohol. Här framkommer de dubbla känslor 

respondenterna upplever för Systembolaget; de ska begränsa alkoholkonsumtionen trots att 

de säljer alkohol. Denna teori går i linje med ett par av respondenternas uppfattningar om att 

statens val av ett upprätthållet monopol förminskar individen och hämmar ett 

självbestämmande. Detta leder oss följaktligen in på den sista tydliga kategori vi kunde finna 

i materialet, nämligen att Systembolaget kontrollerar samhället. De flesta instanser som finns 

i samhället förändras kontinuerligt över tid, men så ser det inte ut i Systembolagets fall. Detta 

påstås vara på grund av att de fortfarande kan bevisa att ökad alkoholkonsumtion ökar 

alkoholproblemen och fördärvar den allmänna folkhälsan (Systembolaget.se, 2016). 

Respondenterna verkar dock inte vara övertygade om att detta hänger ihop med ett mer 

tillmötesgående Systembolag. I detta ser vi en likhet mellan respondenternas upplevelser, där 

det finns en frustration över att staten inte är konsekvent när det gäller åldersgränser för 

alkohol i landet.  

Utifrån vår tidigare forskning kunde vi finna en relevans i att begreppen som skapat vårt 

teoretiska ramverk spelar stor roll för hur ett varumärke uppfattas, vilket också var 

anledningen till att vi valde att analysera resultatet utifrån dessa. För att identifiera 

konsumenternas uppfattningar om Systembolaget behövde vi ta reda på hur stor 
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varumärkeskännedom de hade om Systembolaget. En god varumärkeskännedom illustreras 

genom att konsumenterna känner till vad varumärket står för, och när deras upplevelser 

lever upp till de förväntningar konsumenterna har kan en varumärkeslojalitet utvecklas 

(Aaker, 1991). Lojaliteten är vidare påverkad av hur konsumenterna upplever den 

övergripande varumärkeskvaliteten. Den upplevda kvaliteten formar 

varumärkesassociationerna, vilka är grundläggande för att skapa en stark 

varumärkespersonlighet. Associationerna blir som starkast när de blir en självklar del av 

konsumentens liv, vilket återigen hör ihop med varumärkeslojaliteten. Alla dessa delar 

samspelar för att forma undermedvetna attityder till varumärket, vilket sedan reflekteras i 

den personlighet konsumenterna tillskriver varumärket (Aaker, 1991). Dessa delar 

representerar Systembolagets image, som formats av respondenternas uppfattningar. Som vi 

kan utläsa av ovanstående är det därför är viktigt att delarna i den teoretiska modellen är 

kopplade till varandra, eftersom de skapar en samhörig process som utgör ett starkt 

varumärke. Så, även om Systembolaget är ett företag som inte är beroende av ökade 

försäljningssiffror är det enkelt att konstatera att de, likväl som andra företag, gynnas av ett 

starkt varumärke. Genom vår analys kan vi också fastslå att det finns sprickor i denna 

process som gör att Systembolagets varumärkesidentitet är av bristande karaktär. Detta 

förklarar vi kortfattat genom det dubbla budskap som respondenterna upplever i samband 

med Systembolaget och deras varumärkeskommunikation. I slutdiskussionen går vi djupare 

ner i förhållandet mellan begreppen och hur detta kan sättas i ett större perspektiv i relation 

till Systembolagets samhällsuppdrag. 
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8. Slutdiskussion 

Med grund i analyskapitlet och med koppling till tidigare forskning diskuteras studiens 

resultat. Vi går djupare ner i förhållandet mellan begreppen och varmärkesprocessen, samt 

hur detta kan sättas i ett större perspektiv i relation till Systembolagets samhällsuppdrag. 

 

Systembolaget informerar samhället om sitt uppdrag genom de kärnvärden som genomsyrar 

deras kommunikation. Detta är allmängällande för all varumärkeskommunikation (Melin, 

1999). Det är följaktligen kärnvärdena som har störst påverkan på konsumenternas 

uppfattningar. Helst ska dessa kärnvärden genomsyra företaget över tid. Eftersom 

Systembolaget har haft samma uppdrag sedan företaget grundades blir det avgörande hur 

dessa kärnvärden förmedlas eftersom det är vad som formar uppfattningarna (Melin, 1999).  

Analysen visar på att övervägande del av respondenterna främst uppfattar Systembolaget 

som kontrollerande, vilket således är det kärnvärde som de uppfattar. Systembolaget själva 

anser sig vara omtänksamma i det samhällsuppdrag som de åtar sig (Ekelin, 2016, 27 

oktober). Någonstans längs vägen går det alltså fel. Tidigare forskning förklarar att 

kommunikationen är länken mellan konsumenten och varumärket, vilket således bör 

innebära att det är där det brister. Gray och Balmer (1998) förklarar att det för företaget 

handlar om att genom enhetlig och tydlig kommunikation forma en förståelse för 

varumärkets innebörd i konsumentens medvetande. Detta kan vi koppla till Delgado-

Ballester & Munuera-Alemáns (2001) förklaring att konsumenten måste förstå vilken 

funktion varumärket har till syfte att agera i, och känner att varumärket alltid ser till 

konsumentens intressen. I analysen kunde vi fastställa två läger gällande uppfattningarna om 

reklamen. En del är positiva till reklamen då de anser att Systembolaget på ett underfundigt 

sätt förklarar samhällsnyttan med sin existens. I detta ser vi ett samband i att dessa 

respondenter överlag också har positiva uppfattningar om Systembolaget i det stora hela, 

vilket tyder på att dessa aspekter tydligt samspelar. I motsats till dessa uppfattningar kunde 

vi även fastställa att fler av respondenterna uppfattar Systembolagets direktkommunikation, 

i form av reklam, som uppmanande och undervisande. Även detta går i linje med de 

associationer respondenterna har om företaget som kontrollerande, i en negativ benämning.  

Följaktligen väcks då en nyfikenhet kring hur detta påverkar varumärket. Från analysen kan 

vi utläsa att respondenterna upplever Systembolagets reklam som en form av omvänd 

psykologi; de ska synas och upplysa om varför de inte vill sälja eftersom det matchar deras 

samhällsuppdrag, och samtidigt skapa en positiv relation till konsumenterna eftersom de 

genom detta ska känna ett förtroende för deras samhällsfunktion. Genom reklamen vill 
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Systembolaget stärka konsumenternas associationer till Systembolaget som trovärdiga. Detta 

eftersom trovärdigheten, vilket kan ses som varumärkeslojaliteten, är starkt påverkad av 

konsumenternas associationer till varumärket (Aaker, 1991). Associationerna är vidare 

påverkade av både funktionella och icke-funktionella attribut (Keller, 2001). De funktionella 

attributen bygger delvis på hur konsumenten uppfattar servicekvaliteten. Utefter vår analys 

kan vi konstatera att det i Systembolagets fall finns det en genomgående stark uppfattning 

om Systembolaget som ett starkt servicevarumärke. Respondenterna har alla en mer eller 

mindre positiv upplevelse av personalens bemötande och kunskaper, och hur servicen 

överlag lever upp till - och i vissa fall överträffar - deras förväntningar. Följaktligen bör detta 

alltså visa sig genom att lojaliteten, vilken vi ser till genom tillförlitligheten, är hög (Aaker, 

1991). Men så är inte alltid fallet. Genom analysen kan vi se att tillförlitligheten till 

Systembolaget är kluven. Främst i förhållande till frågan om deras existens, och det uppdrag 

de har ur ett samhällsperspektiv.  

Vidare är det varumärkeslojaliteten som också avgör engagemanget i varumärket, vilken har 

undersökts genom att se till om och hur konsumenterna pratar med andra om 

uppfattningarna och upplevelsen av varumärket. Lojaliteten i sin tur är grundad i den 

tillförlitlighet konsumenten känner till varumärket (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 

2000). Med andra ord bör tillförlitligheten avgöra hur ryktesspridningen ser ut. Vi ser en 

koppling mellan dessa aspekter i vår analys. Respondenterna har en kluven uppfattning i 

fråga om förtroende för Systembolaget, relaterat till deras samhällsuppdrag, vilket kan 

förklara varför respondenterna inte pratar om Systembolaget i andra frågor än de 

funktionella.  

Tidigare forskning förklarar att det främst är just i interaktion med andra som åsikter formas 

och blir starka (Gray & Balmer, 1998). Nästa relevanta fråga att fundera över är därför hur 

det kommer sig att konsumenterna har så pass bestämda åsikter om Systembolaget trots att 

de aldrig pratar om företaget eller varumärket med andra i någon annan situation än när de 

ska inhandla varor. Troligtvis beror det på att ett företag med monopol på marknaden skapar 

starka känslor, eftersom det är starkt kopplat till en politisk fråga. Detta formar olika läger i 

samhället. Det ena för, och det andra emot. Politiskt är detta ett ämne som tycks engagera 

människor. Det kan bero på att Sverige är ett av få länder som fortfarande har monopol på 

alkoholförsäljning vilket uppenbarligen, enligt respondenterna, inte följer samhällets 

förändringar i övrigt. Vi har en tanke om att uppfattningarna är en följd av att samhället 

blivit mer individualiserat, där självbestämmande är mer viktigt än någonsin tidigare. Detta 

visar sig också genom hur den allmänna uppfattningen ser ut, vilket kan besvara varför i 

princip alla respondenter anser att Systembolaget inte är tidsenligt. Som vi nämnt tidigare 
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påverkas människor alltid av sin omgivning och andra människors åsikter formar och 

omformar ofta ens egna uppfattningar (Eneroth, 1992).  

Precis som Gray & Balmer (1998) påtalar menar vi att ett negativt rykte skapar en negativ 

spiral som påverkar varumärket och dess image. Ett negativt rykte påverkar inte 

Systembolagets försäljning i den mån att konsumenterna går till en konkurrent istället. Ett 

negativt rykte påverkar Systembolaget negativt om konsumenterna inte förstår 

Systembolagets samhällsuppdrag. Detta är viktigt för att samhället ska förstå relevansen i att 

ha monopol på alkoholförsäljning eftersom forskning visar att ju mer alkohol som dricks, 

desto större blir alkoholskadorna (Systembolaget.se, 2016). Problemet tycks 

sammanfattningsvis vara att respondenterna egentligen har positiva upplevelser av 

Systembolaget i den aspekt att de lever upp till deras förväntningar, men att de har svårt att 

förhålla sig till den kontroll som Systembolaget har - vilken de uppfattar går ända ner på 

individnivå. Denna inställning kan vara illavarslande för Systembolaget som varumärke. Om 

konsumenterna upplever att Systembolaget inte fyller en samhällsnytta indikerar det att 

företaget bör arbeta än mer med sin kommunikation för att skapa positiva associationer 

(Grönroos, 2015).  

Ser vi till den upplevda kvaliteten anser respondenterna att varumärket lever upp till deras 

förväntningar och därav har de nästan enbart positiva upplevelser i kontakt med varumärket. 

Detta innebär dock inte att de enbart har positiva associationer. Associationerna sägs grunda 

sig i varumärkeskännedomen (Aaker, 1991). Respondenternas kännedom kan anses vara 

stark eftersom alla vet vad systembolaget står för och vad deras uppdrag är. Detta har i sin 

tur påverkat även associationerna, som vi genom analysen kan se är väldigt tydliga. Dock har 

respondenterna en del undermedvetna attityder som framkommer genom att undersöka 

personligheten, och dessa går inte alltid i linje med övriga svar i intervjuerna. Jämför vi 

personligheten och övriga svar får vi ambivalenta resultat som är en aning tudelade. Å andra 

sidan går detta hand i hand med förförståelsen att Systembolagets varumärke är en aning 

paradoxalt i sitt uppdrag.  

Ser vi till att imagen har en stor påverkan på varumärkesidentiteten kan vi se att varumärket 

är en aning motsägelsefullt. Genom personligheten kan vi se att Systembolaget behöver 

arbeta med att förändra respondenternas undermedvetna attityder gentemot varumärket. 

Många säger sig nämligen ha helt neutrala känslor till Systembolaget, men vid en djupare 

analys kan vi se att de i svaren kring exempelvis varumärkespersonligheten trots allt har 

starka uppfattningar och känslor kring varumärket. Vi finner det en aning ovisst att övriga 

begrepp på ett eller annat sätt tycks hänga samman och förhålla sig till varandra i enlighet 

med det teoretiska ramverket, men inte när det gäller varumärkespersonligheten. Ändå ska 

personligheten vara en sammanfattning av vad varumärket står för (Aaker, 1991). Dock kan 
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även personligheten ses som de undermedvetna attityder konsumenten har gentemot 

varumärket, vilket gör att vi drar slutsatsen att attityderna snarare är starkt förankrade i 

Systembolagets samhällsuppdrag, än i konsumentens upplevelse av varumärket. Dessutom 

kan personligheten också ge en djupare förståelse för varumärkets positionering. Därigenom 

finner vi att det paradoxala budskap som konsumenterna uppfattar också kan ge förklaring 

till var Systembolaget som varumärke står, och hur detta speglar deras varumärkesidentitet. 

Det är svårt att undkomma att konsumenterna förknippar Systembolagets varumärke med 

det statliga uppdraget. Egentligen tycks de flesta överlag vara väldigt nöjda med de olika 

delarna som vanligtvis bygger ett starkt varumärke, men i Systembolagets fall blir den 

politiska frågan en stor faktor även i varumärket och det mervärde som det för med sig. 

Frågan är vad detta innebär för Systembolaget som varumärke. Som nämnts tidigare är det 

knappast Systembolagets försäljning som påverkas nämnvärt av detta, eftersom det 

fortfarande är ett företag med monopol på marknaden. Men, trots det är det viktigt för 

Systembolaget med en informativ och känslomässig varumärkeskommunikation för att 

behålla en god relation med konsumenterna. Detta eftersom att det är viktigt för den 

allmänna folkhälsan att det svenska folket förstår konsekvenserna av ett ökat alkoholintag 

(Systembolaget.se, 2016).  

Dobni & Zinkhan (1990) menar att: ”uppfattningarna om verkligheten är viktigare än 

verkligheten själv”. Genom detta kan alltså konsumenternas uppfattningar om varumärket 

ses som en vägledning till vad Systembolaget faktiskt står för och vad de således behöver 

arbeta med. Melin (1999) underbygger även att uppfattningarna kan ge förklaring åt 

varumärkets position samt att det skapar möjlighet för företaget att kunna anpassa 

kommunikationen av varumärket därefter. Därigenom menar vi att vårt resultat ger en bild 

av Systembolaget image, och vidare vilka uppfattningar som påverkar varumärkesidentiteten. 

Eftersom konsumenterna kan ses som medproducenter av varumärket och dess innebörd, 

kan uppfattningarna ses som en del av vad som formar Systembolagets varumärke.  
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8.1. Reflektioner kring studien 

Genom resultatet av studien kan vi konstatera att konsumenterna och deras uppfattningar är 

avgörande för att förstå ett varumärke. Den valda metoden för studien faller väl ut för att 

undersöka konsumenters uppfattningar, vilket ju var syftet med studien. Materialet för vår 

studie uppgick till elva intervjuer. Detta gav oss en bild av Systembolaget som varumärke, 

men för att kunna säga någonting mer generellt skulle vi ha behövt utöka materialet, samt 

eventuellt jämföra det med ett annat varumärke. Trots detta upplever vi att vårt resultat visar 

på att det är viktigt för ett företag att sända ut tydliga budskap till sina konsumenter. Ser vi 

tillbaka på vår studie upplever vi att alla delar tillfört essens till vårt resultat. Den tidigare 

forskningen skapade vår teoretiska referensram; vilken vi anser fungerar väl för att uppnå 

studiens syfte.  

Då vi från början inte visste vad resultatet skulle leda till var det intressant att genomföra 

studien, eftersom den grundar sig i vårt eget intresse för det paradoxala i Systembolagets 

uppdrag. Eftersom varumärken är en stor del av samhället, och framförallt den bransch vi är 

på väg in i, upplever vi att studien även tillfört värdefull kunskap för oss personligen. 

Studiens resultat är inte på något vis revolutionerande, men vi anser trots det att vi fått ett 

gott resultat. Enligt oss bidrar vår studie med kunskap till fältet på så vis att vi gett en 

fördjupad förståelse för Systembolagets varumärke, och mer hur konsumenternas 

uppfattningar är av stor vikt för att förstå varumärken. Studien har dock förändrats över tid, 

av den orsaken att vi tillskansat oss mer insikter om ämnet under resans gång. Detta 

upplever vi, i enlighet med litteraturen på området, är helt i sin ordning när det gäller 

forskningsprocessen och dess snåriga djungel (Jensen & Sandström, 2016).  

 

8.2. Förslag till vidare forskning 

Genom vår studie har det framkommit att använd modell fungerar väl för att undersöka 

konsumenternas uppfattningar och därigenom imagen.  Detta eftersom vi därigenom kunde 

finna att nästan alla aspekter av varumärkesimagen samspelar och förhåller sig till varandra - 

alla förutom ett; varumärkespersonligheten. Enligt tidigare forskning kan 

varumärkespersonligheten undersökas för att frambringa undermedvetna attityder. I 

Systembolagets fall fann vi att just undermedvetna attityder starkt har format 

konsumenternas uppfattningar. Detta tycks bero på att attityderna är kopplade till den 

politiska frågan kring Systembolagets existens, och att de är djupt rotade sedan långt tillbaka. 

Med detta som bakgrund vore det därför intressant att ta vidare forskningen vid en fördjupad 

analys av just varumärkespersonligheten. Genom att undersöka personligheten tror vi att en 
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djupare förståelse för konsumenternas uppfattningar kan finnas, vilket kan ge en klarare bild 

av vad uppfattningarna grundar sig i.  

Dessutom kunde vi se att nästan alla begrepp grundar sig i varumärkeskännedomen, vilket 

följaktligen skulle göra det intressant att undersöka just denna specifika aspekt av imagen. 

Genom att se till varumärkeskännedomen och gräva djupare i denna aspekt tror vi att en 

större förståelse för konsumenternas uppfattningar kan ges. Slutligen kan vi se ett behov av 

att fullfölja forskningen kring hur konsumenterna kan ses som medproducenter i 

varumärket. Förslagsvis skulle en undersökning kring hur konsumenterna formar 

varumärket kunna genomföras, genom att undersöka varumärket utifrån ett internt 

perspektiv där Systembolagets medarbetare är i fokus. 
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10. Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Hur gammal är du?  

Vart kommer du ifrån?  

 

Intervjufrågor 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Hur uppfattar du Systembolagets tillgänglighet (öppettider, geografisk position etc)?��

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

 

 

 

 
 



 

Respondentintervjuer 

 

INTERVJU 1 

Hur gammal är du?  

Eh, 25.  

Vart kommer du ifrån?  

Från Tibro.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Eeh.. Påse!  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Eeeh, gud vad svårt. Eeeh, vad ska jag säga... eeeh, eehm, på vilket sätt ska jag jag beskriva, 

herregud. Eh, men...Dryckesaffär, begränsade öppettider, och eeeeh... ah vad ska jag säga 

mer. Eh, men jag tänker nog service ändå.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Eeeh, Systembolaget finns ju för att kunna kontro... eller inte kunna... det är väl tanken 

liksom att man ska kunna begränsa... eh, tillgången på alkohol liksom, så att man har 

kontroll på det. Och har kontroll på kvalitén också framförallt.  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Eh, ja - lite kontrollerande.  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Det bästa, det är...att i de flesta fallen i alla fall, kan man få väldigt bra hjälp. Dels med att 

beställa grejer och hitta grejer och dryckesrekommendationer om...om man får en bra person 

att prata med. Men det tycker jag oftast att det är. Eh...sen att dom har nåt slags 

kvalitetskontroll liksom, att det är hög kvalitet på varorna. Det tycker jag är bra. Eh, nåt som 

jag tycker är... eller nåt som är både bra och dåligt är ju att dom tar in… om det är en vara 

som mycket folk köper. Så det kan ju vara, det blir till exempel väldigt mycket vin som kan 

vara såhär, ripasso-aktiga...supersöta, som den stora massan vill ha. Då blir det väldigt 

mycket lika viner i deras sortiment, för att det är det gemene man vill ha. Ja, men bara för att 

det...det kanske är en jättebra vara, men bara för att den inte köps av så många så... vad jag 



 

uppfattar, så kan det då försvinna liksom. Det är lite tråkigt. Då blir det ju kanske mer att det 

är ett strömlinjeformat... eh, sortiment. Men sen att det är den monopol-grejen, det är ju... 

Nä, inte jättedåligt är det inte, men det hade ju vart skönt att kunna liksom köpa en flaska vin 

på ICA. Om man nu kommer på... alltså ska slänga ihop en trevlig middag och vill ha lite vin 

och inte har nåt hemma. Men det har jag lite svårt att såhär... ta ställning till egentligen. Ja, 

men det är både bra och dåligt liksom.  

Följdfråga: Finns det något som är enbart dåligt med Systembolaget?  

Näe, tycker det är ganska bra faktiskt.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Eh, ja men det är väl just det att…men att dom liksom...försöker kontrollera liksom. Att dom 

liksom...inte ska tjäna pengar på... eh, på en vara som är dåligt för folk.  

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?��

Alltså dom förmedlar ju inte nån såhär...känsla av lyx direkt, men ändå kan jag tycka det är 

ganska trevligt att komma in. Att dom har blivit ganska bra på att...ja, men göra det fint med 

såhär fina hyllor där fina viner ligger och... bra förpackningar och sådär. Så att, man får en 

sån här ’varken eller-känsla’, men det är väl lite det som är tanken då tänker jag.  

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Jättebra.  

Hur uppfattar du Systembolagets tillgänglighet (öppettider, geografisk position 

etc)?��

Ja, men de är ju som sagt…det brukar ju finnas bra, vad heter det? - På bra ställen. Sen är det 

ju öppettiderna. Ja, jag tycker på nåt sätt att det är ganska bra att man får liksom... man kan 

inte sticka iväg liksom, sent på kvällen och köpa på sig massa. Man får planera lite. Nä, men 

jag tycker det funkar ganska bra faktiskt.  

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?��

Eeeh... ja, men jag känner absolut förtroende...för dom. Nämen, alltså...i regel, alltså dom 

som jag stött på...alltså väldigt bra personal. Sen så har man ju också stött på nån som man 

känner att ’den här personen vet inte riktigt vad den pratar om’. Så vid dom tillfällena är det 

ju ganska tråkigt, då tappar man förtroende. Men när man pratar mer kunnig personal då 

tycker jag att man får förtroende.  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  



 

Jag tycker dom gör ganska såhär...träffande reklam. Som är...som är tänkvärd. Och, just att 

man kan få hjälp om man har tonårsbarn och... och såna grejer. Och faktiskt.. eh...gör det på 

ett väldigt roligt sätt. Tänker på den här kakreklamen, “ta en kaka till”. Skitkul! Ganska smart 

underfundigt.  

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

Om man ska köpa dryck. När och var och vad man ska köpa. Och sen så kommer det ju upp.. 

ja, men lite såna här grejer titt som tätt. ’Är det verkligen bra med Systembolaget?’ Och la la 

la la la... Hör man ju folk som pratar om off course.  

Följdfråga: Vad sägs då?  

Ja men jag tänker, jag kanske inte brukar diskutera det så mycket men man kan ju höra.. 

alltså, typ om det kan vara nån debatt eller ja... nåt om man läser nån tidning. Folk hänger 

alltid upp sig på ’åh gud, är det verkligen bra med Systembolaget? Ska vi inte släppa den 

marknaden fri?’...och så vidare. Det är ju alltid en pågående debatt och diskussion i samhället 

känns det som.  

  



 

INTERVJU 2 

Hur gammal är du?  

70 år.  

Vart kommer du ifrån?  

Göteborg.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Ja, jag tänker ju på...vin, och sprit. Alkohol kan man ju svara då!  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Kunniga. Bra utbud. Eeh, vad ska jag säga mer...kunniga, bra utbud...Bra tips! När det gäller 

mat och sånt. Kombination så att säga; mat och dryck.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Ehm...Nu tänker jag. Jaa...för att ha alkoholhaltiga drycker på ett ställe. Kan jag svara.  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Utåtriktad. Kunnig. Service-minded. Ja, men det kan nog räcka. För tillfället (haha)  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Det är nog kunnig personal, får jag nog säga. Även bra sortering på hyllorna så man hittar 

lätt. Det sämsta hittar jag nog inget.  

Följdfråga: Påverkar hyllsorteringen dig?  

Näe... jag köper ju inte mer för den sakens skull. Alltså det kan ju vara så att jag får reda på 

att det kommit in ett nytt vin från USA, då går jag direkt till USA-hyllan och behöver inte leta, 

utan då hittar jag det lätt där. Bra orienterad eller vad ska jag säga.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Se till att minderåriga inte får tag på alkohol.  

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?��

Jag känner mig glad (haha). Glad och fest känner jag när jag går in där (haha). Party party!  

 



 

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

En femma... utav fem. Eller tio av tio...vad man nu vill ha.  

Hur uppfattar du Systembolagets tillgänglighet (öppettider, geografisk position 

etc)?��

För min del är det bra, men då måste jag ha bil. Det finns ju...öppettider är bra tycker jag, i 

och med att dom har öppet på lördag också, men däremot - hade jag inte haft bil, då blir det 

ju bekymmer. Det hade vart tungt att bära och... långt att gå.. och, nä det hade inte vart bra.  

Följdfråga: Hade du velat se en utökad tillgänglighet då, i antalet butiker alltså?  

Inte så länge jag har bil... Men den dagen jag inte har bil då hade jag velat haft det närmre 

mig.  

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?��

Ja, jag känner stort förtroende. Det beror på att... dom har så bra varor, och... dom har bra 

varor som dom kan informera om, måste jag säga. Dom känns kunniga.  

Följdfråga: Kan man då säga att det är medarbetarna som skapar förtroendet 

för Systembolaget?  

Jaaa... det kan man nog säga.  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Ja, det finns ju reklam lite varstans. Sen kan det även vara reklam ifrån privata...aktörer på 

marknaden också. Det finns ju såna som... där man kan...såna vinföretag som du kan köpa 

vin genom. Och inte köpa genom systembolaget. Ser jag en annons så kan jag inte säga 

direkt, är det från en vinhandlare eller är det från Systembolaget? Där kan jag inte riktigt 

säga uatn jag bara tittar och läser om vinet. ’Ja, jaha – det kanske man ska prova’, då får jag 

liksom gå till Systembolaget för att se om det finns och se om det är nåt. Eh, sen finns det 

även reklam...just detta, att slopa spriten, eller ’tänk på att inte’- reklamen, det står ju mycket 

att ungdomar... det har varit bra på tv med reklam som vart väldigt roliga. Hur en del blir 

fulla, och eh... ja. Med lite knorr i liksom...inte bara pekpinne, utan humor i också. Om man 

nu kan kalla det för humor, men det kan man nog när man ser hur dom beter sig för då kan 

man liksom bli full i skratt. Det är bra. Dom undervisar utan pekpinnar om man säger så... 

utan talar bara om fakta. Utan pekpinnar. Så kan man säga.  

 

 



 

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

Det kan diskuteras, till exempel att…det har kommit in nåt nytt vin som är bra – nytt 

sortiment. Ja, sortimentet över huvud taget är väl nåt som diskuteras. Nån kanske har 

smakat en god öl…som man dricker nånstans, och så går man dit och handlar den sen. Vi 

diskuterar även ’Vart finns ett Systembolag’ exempelvis.  

 

  



 

INTERVJU 3  

Hur gammal är du?  

56 år  

Vart kommer du ifrån?  

”Jag kommer från Göteborg!”  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Jaa... Vad är det första jag tänker på? Nä, men jag tänkte ju på vin. Eller alkoholhaltiga 

drycker. Så tänkte jag. 

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Väldigt service-minded. Kompetenta - kunniga, eller vad kallar man det... kompetenta. 

Kompetenta medarbetare. Ja. Och struktur skulle jag nog säga. Man kommer in där, och så 

är det liksom ordning och reda. Man vet att här är rött, här är vitt, här är Italien. Vi som gillar 

struktur tycker nog att det är bra. Eller jag gillar det i alla fall 

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Jaa, det är väl för att vi ska hålla koll på alkoholkonsumtionen... i vårat land. Inte... Ja, 

begränsa alkoholkonsumtionen kanske. 

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Ja men personlighet? Det kan man ju beskriva med mycket liksom. Men det är nog som är 

strukturerad liksom. Lite ordning och reda så. En strukturerad livsnjutare kanske (haha). Ja.  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Jaa, är det nånting jag brukar störa mig på när jag går dit? Näe, det är det faktiskt aldrig. Det 

skulle vara dom som sitter utanför (haha). Nä, men skämt åsido, men jag får alltid så dåligt 

samvete när jag går in. Just där får jag extra dåligt samvete. Att dom sitter där jag ska gå in 

och handla vin liksom. Ja, nej, men det är nog det sämsta då. Och... nä, men jag gillar nog 

faktiskt... Jag känner att jag nog är en sån där strukturerad livsnjutare själv (haha). Det 

känns som min optimala affär. Jag fattar var jag hittar grejerna och...och dom kommer och 

fråg... men just det att dom är så service-minded faktiskt. Dom...dom har gått nån bra kurs 

där i hur dom ska bete sig. 

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  



 

Nä men rollen... Det är ju det enda stället vi kan köpa alkoholhaltiga drycker på i vårt land. 

Ja, förutom på krogen då. Ja, men det är ju enda stället. Jag menar, dom har ju monopol på 

det. Så ja, dom är ju viktiga på det sättet men ja... det är väl den rollen dom har. 

Tillhandahålla... 

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?� 

Det där med strukturen, återigen. Jag har aldrig tänkt att det ser liksom, du vet att det ser 

sjaskigt ut eller för överdådigt... du vet, vissa systembolag är såklart snyggare än andra men 

dom har ganska så neutralt och bra tror jag. Ändå med nån viss finess kanske. Finns ju som 

sagt vissa systembolag som är liiite...finare. Men annars neutralt. 

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?� 

Ja, väldigt bra. Dom är sådär snabbt...liksom...dom kan...ser dom att det är mycket folk då 

öppnar man en kassa snabbt. Jag känner... jämför det med när jag var på Willys igår, där blir 

jag förbannad varenda gång jag är (haha). Så det känner jag...det har att göra med lite samma 

sak där…dom är liksom...dom ser om man står och tvekar, och frågar om vill ha hjälp, och 

annars så går dom bara om man säger nej. Och behöver man veta nåt så kan dom. Men det 

har jag ju redan sagt. Men dom kan ju vad som passar till vad, och dom frågar om exempelvis 

prisnivåer, och ja - nä men...Behöver man liksom inte ta för givet här att bara för, bara för att 

man frågar så ska det vara dyraste, eller ja. Nä men det är jättebra! 

Hur uppfattar du Systembolagets tillgänglighet (öppettider, geografisk position 

etc)?��

Det finns ju nästan överallt tycker jag. Och jättebra att dom har öppet på lördagar igen. Det 

var ju stängt ett tag...det kanske du inte minns som är så pass ung, men det uppskattar jag. 

Det vore jättekonstigt om dom stängde på lördagar nu igen. Man, typ, man kommer på att 

man ska ha gäster på lördag kväll. Söndag är ju okej att det är stängt tycker jag. Eller jag tror 

att det är till och med är bra att det är stängt på söndagar. Nä, men faktiskt när jag tänker 

efter så är det ju väldigt anpassat... dom har verkligen anpassat sig efter den här.. att folk kan 

liksom inför midsommar, och att folk kan lite senare sådär... när det är naturligt för folk att... 

svenskar, att köpa alkohol. Alltså typ högtider och sånt. 

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?� 

Jaa! Ja, det är nog alla dom här sakerna...service och ordning och reda och det där... Jag har 

faktiskt inte tänkt på att dom är så bra du! Jag känner mig rätt hemma där, haha. 

 



 

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Jaa... Alltså om jag har nån uppfattning... ja, men det har jag ju. Att jag... ska jag ta nåt 

specifikt exempel? Jag tänker nämligen på... det har ju vart en sån här kampanj för ett tag 

sen...när dom hade den här amerikanerna som liksom ’här säljer ni inte mycket, ni måste 

liksom höja varorna och sånt där”. Att liksom dom har reklam om.. ’Nä, men det är inte det 

som är våran idé liksom... att sälja så mycket sprit som möjligt.’ Det tycker jag är bra. 

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

”Jaa... det här är första gången jag pratar om Systembolaget (haha). Det är liksom bara, bara 

nånting man går till, och alla... alla vet. Så näe...pratar nog aldrig om det faktiskt. Egentligen 

tror jag faktiskt att alla är väldigt nöjda med Systembolaget har jag kommit på. Det är liksom 

inget man sitter och... och hetsar upp sig över eller är arg över eller... Näe, det är nog 

jättesällan man pratar om Systembolaget. Eller att det inte finns nåt att... eh, man kan ju 

beställa på nätet, och gå och hämta, och andra saker som dom inte har och... nä, jag tycker 

det... jag tror att alla är nöjda med utbud och allting där.”  

 

  



 

INTERVJU 4 

Hur gammal är du?  

Jag är 29 år.  

Vart kommer du ifrån?  

Göteborg, men uppvuxen i Kungälv.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Jag tänker på monopol, att staten vill styra. Staten vill styra över hur vårat samhälle ska 

fungera.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Jag tänker mig ett brett sortiment. Jag tänker på att de alltid har väldigt duktig och 

serviceinriktad personal. Och sen när jag tänker på Systembolaget så tänker jag på... eh, 

tiggare. Vilket jag tycker drar ner det väldigt mycket, när det är tiggare som sitter utanför 

överallt.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

För att... Systembolaget finns för att systemet vill ha kontroll över alkoholkonsumtion och 

styra vad, eh... så vi inte får större samhällsproblem än vad vi redan har. Och när dom först 

testade att släppa det på prov förr, så insåg dom att det... ja – jag vet inte, svenska staten vill 

gärna kontrollera och styra, och det är därför.  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Den personen hade varit väldigt kontrollerande. Jag tror personen hade varit väldigt snäll. 

Jag tror dock inte att den personen är någon jag gärna hade velat vara i en relation med, för 

att personen i fråga hade varit alldeles för kontrollerande. Men...jag tror faktiskt att personen 

hade varit väldigt trevlig och snäll i alla fall.  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Eeh, bästa är nog...att man alltid kan få hjälp med vad man vill ha...till olika maträtter. 

Och...och det här att dom har brett sortiment. Det tycker jag är det absolut bästa. Och 

personalen där i samband med sortimentet gör att det... jag tycker det är väldigt bra. Det 

sämsta med det är... för det första öppettiderna. När man kan köpa. Eh, och att det inte finns 

så lätt tillgängligt om man till exempel skulle vilja köpa några öl och så runt omkring, utan att 

dom bara har monopolet på det. Det tycker jag är lite dåligt.  



 

Följdfråga: Skulle du vilja ha utökade öppettider och ökad tillgång genom 

exempelvis dagligvaruhandel?��

Nämen jag kan säga såhär...jag kan förstå att dom ska kontrollera till exempel starksprit och 

sånt, det tycker jag personligen hade varit för farligt, om folk kunde få tag i hur som helst. 

Om fel person får tag i det. Då är det inte bra. Så det tycker jag ska vara kontrollerat. Men 

viner och öl och cider och sånt vin, det tycker jag att dom borde få sälja i matbutiker. Men att 

man kanske ska sätta en 20-årsgräns där också, att det var obligatoriska leg-krav. Eh... ja.  

Följdfråga: Vad skulle det i så fall ha för påverkan tror du?  

Alltså, det är klart det hade påverkat, jag tror ju det hade haft en mer... självklart tror jag att 

folk hade konsumerat mer men jag tror att personen i fråga, som redan är beroende av det... 

jag tror inte den hade druckit mer än vad den redan gör idag. Men jag tror att det hade blivit 

en lättare tillgänglighet för såna som bara ’Amen gud vad gott det hade vart med du vet 

en…en flaska vin att dela på.’ Men jag tycker att det borde vara begränsat...ja, men att man 

kanske bara får köpa typ en flaska vin eller några få öl, men att ska du köpa större partier 

med alkohol – Ja, men då får du gå till Systembolaget. Så att... äeh, jag är inte säker på att det 

hade ökat konsumtionen ändå, jag tror bara att det hade ökat tillgängligheten. Att få tag i det 

när du vill. Alltså jag menar, jag tycker Systembolaget har bra öppettider på vardagar men 

när man kommer till helger och sånt är ju det typ enda bolaget som inte hänger med i 

utvecklingen...med öppettider, och alltså...det är ju inte heller konsekvent att det inte är 

samma på systemet och krogen. På krogen är det ju jättelätt för vem som helst att gå in…typ 

nån som inte fyllt 18...och det är också sjukt, att det inte är samma åldersgräns och att man 

hur lätt som helst kan gå in på krogen och få tag på alkohol.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Vad dom har för roll... eh, dom har väl statens...dom är väl statens ena arm för att kontrollera 

alkoholkonsumtion i samhället.  

Vilken känsla får du när du befinner dig i Systembolagets butiker?��

Öh, jag känner... oftast känner jag att ’oj vad mycket det finns att välja på’... så jag har inte en 

aning om vad jag ska ta, men att jag typ inte har råd med allt heller (haha). Och sen så...eh, 

jag vet inte. Jag brukar inte vara så ofta på systemet. Men känsla... jag har nog ingen känsla 

alls när jag är på systemet i så fall. Nä men, jag blir inte glad och jag blir inte ledsen och jag 

blir inte såhär ’wow’... det är mer bara du vet, en vanlig butik man går in i. Det är ju inte så 

som när man går in i en köttaffär typ och ’shit vad mycket kött’ och blir lycklig typ. Eller går 

in i en inredningsaffär med möbler och får sån här positiv känsla... utan det är mer att ’jaa, 

det är en butik’.  



 

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?��

Känns som jag upprepar mig nu (haha). Men.. ja, jag tycker samma som jag sagt innan, alltså 

dom är väldigt service-minded, dom är väldigt tillmötesgående och dom har en väldigt bred 

stor kunskap. Jag tror nästan aldrig... jag tror aldrig jag träffat nån på Systembolaget som är 

liksom, sur eller besvärad av att man ställer frågor.  

Hur uppfattar du Systembolagets tillgänglighet (öppettider, geografisk position 

etc)?��

Geografiskt tycker jag faktiskt att det är bra. Det finns nästan alltid i alla stadsdelar, eller 

orter, eller byar, eller sånt där... och finns det inte det så finns det ju såna här Systembolaget-

ombud där man kan beställa. Finns i matbutik, så alltså tillgängligheten så sätt är fantastisk. 

Men vad gäller öppettider tycker jag väl som tidigare. Vardagar tycker jag är fantastiskt bra. 

Sen när man kommer till helgerna så är det liksom ett fåtal som är öppet på lördagar och 

ingen öppet på söndagar. Som det ser ut idag i samhället så...borde dom kanske ha både 

lördag och söndag öppet men att dom har öppet typ mellan tio och två. Så att det ändå finns 

tillgänglighet att köpa, för jag menar folk jobbar inte bara måndag till fredag eller har en 

kristen dag på söndag när man inte får dricka utan det är... det ser så olika ut idag så jag 

tycker det borde finnas tillgängligt alla dagar i veckan.  

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?��

Nah... Jag känner förtroende i den fråga att jag tycker dom är... när jag väl är där känner jag 

förtroende för personal och alltså... jag känner ju förtroende för kvalitén på det man köper. 

Men, jag vet i fasiken om jag känner förtroende för staten som... ja, just ska styra... styra vad 

som ska finnas och vem som ska få köpa och såhär. Jag tycker det är jättebra med 

åldersgräns, men...varje människa har rätt att välja sitt eget liv vad man vill göra också. Så 

jag...kan tycka att det eh, är bra att dom kontrollerar - men till en viss gräns.  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Ehh (haha), den enda uppfattning jag har av Systembolagets reklam är ju de här reklamerna 

som har vart det senaste... han den amerikanska säljaren som ska få dom att sälja mer och 

Systembolaget ’nej nej nej, det är inte därför utan...alltså vi ska hålla ett bra pris och vi ska 

leverera en bra produkt’. Så det handlar inte om att folk ska köpa mycket. Så att alltså, alla 

reklamer och det jag ser om dom handlar egentligen om att tona ner alkoholen och visa att 

’nä, man ska inte köpa mycket, man ska inte dricka mycket, man ska...konsumera alkohol 

lagom, man ska inte...’. Mycket ’man ska inte, man ska inte’. Det är den uppfattningen jag får 

av Systembolagets reklam.  



 

Följdfråga: Är din upplevelse av detta positiv eller negativ?  

Jag tycker att det är en vettig ideologi dom har med tanke på att det är inte bra med alkohol, 

och det är väl inte bra med några sidor av droger egentligen, överhuvudtaget. Men jag tror 

snarare att det handlar om en samhällsbild med eh...föräldrar, skola, vänner... att dom 

snarare ska få...liksom att man... det är många fel tankar i samhället hur man uppfostrar sina 

barn och hur man är mot sina vänner. Det är snarare det som skapar beroende av grejer, 

snarare än att staten ska behöva styra det. Så ja, jag tycker det är en vettig tanke med 

reklamen, men det är tråkigt att dom ska behöva propsa in det.  

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

Jag pratar om Systembolaget när jag ska gå och köpa alkohol. Och jag pratar om eh... nej, det 

är väl enda gången jag pratar om Systembolaget, om man ska köpa nåt att dricka. Annars 

pratar jag inte om Systembolaget i den meningen så. Det handlar väl snarare om ’är det 

öppet, vad ska vi handla’. Nä men det är väl då jag pratar om Systembolaget.  

 

  



 

INTERVJU 5 

Hur gammal är du?  

32. 

Vart kommer du ifrån?  

Jönköping  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Grönt på logotypen och färgen på namnet.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Alkohol, bra utbud, dåliga öppettider.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

För att, ha bättre kontroll över alkoholförsäljningen genom att det är statligt ägt och på så vis 

vara noggrann med ålderskontroller. Samt…att man begränsar tillgången till alkohol genom 

öppettiderna. Att det förhindrar spontanköp.� 

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

En tråkig gammal gubbe. Haha! ja, alltså, för att utveckla. Stel, tråkig, konservativ och 

korrekt som har svårt för förändringar, alltså en tråkig gammal gubbe.�

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Det bästa, på grund av att dom är statliga och har monopol är att dom är tvungna att ha ett 

extremt stort och bra utbud. Hmm. Det sämsta.. Ja men, det är nog öppettiderna alltså. Och 

det är ju för att jag.. dom har ju liksom, t ex stängt på söndagar vilket är väldigt irriterande.. 

För att jag som jobbar mycket helger kanske ändå har en ledig söndag och att söndagen är 

som en fredag för mig vilket gör att jag kanske inte tänkt på det tidigare i veckan att jag skulle 

vilja dricka vin på söndag och så jobbar jag på helgen, man måste planera flera dagar i förväg 

bara för att köpa en flaska vin.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Alltså, det beror ju på vad dom menar. Den rollen dom har eller tagit enligt mig är ju att 

distribuera alkohol på ett hälsosammare sätt. Och göra det mindre lättillgängligt att köpa. 

Alltså, samhällsperspektivet är viktigt för att främja den allmänna hälsan på befolkningen, 

minska sjukvård - sociala kostnader för både sjukdomar och missbruk associerat med 



 

alkohol, samt försöka försena alkoholdebuten, vilket i och för sig inte fungerar särskilt bra, 

men tanken är ju god.  

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Hets och långa köer för att folk alltid handlar samtidigt och när det är storhelger och sådär. 

Dom flesta handlar ju samtidigt.���

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Det är sällan jag pratar med personalen, men dom gånger jag har gjort det tycker jag att man 

kan få hjälp att finna det man söker. Hm. Lite stela och tråkiga i kassan, kan gott liva upp sig 

lite. ��

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Ja, det gör jag. Jag tycker att .. ehm, dom levererar på det uppdraget som dom står för. Dom 

är noga med ålderskontroller och säljer inte om man inte kan styrka sin ålder, ehm.. och dom 

ser även till att ha ett bra och varierat utbud med tanke då på att dom har .. eh, monopol. Ett 

bra utbud vilket då naturligtvis, eh alltså det är ju ett krav, eller det krävs ju att dom har det 

för annars brister förtroendet eftersom det är enda organet som säljer, vilket leder till att man 

inte kan få tag i alkoholen man önskar annars.�� 

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?��

Nej, det har jag inte. Det är sällan jag ser deras reklam. 

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?��

Enda gången jag pratar om Systembolaget är när jag ska gå dit och vad jag ska köpa. Och när 

man ska förklara för personer som är från ett annat land eller om man själv är i ett annat land 

och ska förklara hur alkoholförsäljningen fungerar i Sverige.  

 

 

  



 

INTERVJU 6 

Hur gammal är du?  

35. 

Vart kommer du ifrån?  

Karlsborg. 

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Ja, alltså, vin och sprit (haha). 

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Oj, vad svårt. Eh, det var en svår fråga tycker jag. Eh. Jag tycker att det är ordning, trevligt 

bemötande och Gud, det står helt still i huvudet. Rödvin. Mer hur det ser ut, flaskor, en 

visualisering av butikerna mer än själva vinet.� 

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Ja, det är ju för att människor ska kunna köpa alkoholhaltiga drycker framförallt, det finns ju 

inte någon annanstans.�� 

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Oj! Vilken personlighet, hmm. Det borde vara, eh, ganska strikt. Ordningssam.  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Det bästa är väl att man alltid blir trevligt bemött, personalen är bra och kan sitt jobb. Och att 

det är, ah men, det känns trevligt att gå in där. Det negativa är väl att det är, alltså, egentligen 

är det både positivt och negativt för mig att man inte kan köpa närsomhelst, det är ju inte 

bara negativt men det är väl det jag tycker är mest negativt. Om man kommer på att man vill 

köpa något på söndagen så är det ju inte öppet. Men samtidigt vet jag inte om det ska vara 

mer lättillgängligt än vad det är. Annars vet jag inte, tycker liksom inte att det är så mycket 

negativt med det.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Men dom har ju lite kontroll över alkoholkonsumtionen eftersom dom har monopol. Så det 

kan jag tycka att dom har.��

�



 

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Jag tycker att det överlag är en positiv känsla ändå. Det är inte så att man går in där och 

känner sig illa till mods när man går ut därifrån. Dom är trevliga och kunniga.� 

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Positiv och bra.  

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Ja, alltså med tanke på det jag har varit i kontakt med så har jag väl det. Och det är ju för att 

dom gånger jag haft frågor eller så har jag ju fått hjälp, men jag kan ju inte påstå att jag har 

jättestor erfarenhet av det heller. Men jag tycker att dom kollar upp eller löser det man 

eventuellt frågar om.  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Alltså, dom gör ju inte reklam på det sättet. Dom gör ju reklam mest det här att dom, att det 

inte är det här säljargumentet liksom. Den reklamen jag kommer på är ju den här med den 

där amerikanen att dom inte ska sälja. Annars tycker inte jag att dom, det är ingen annan 

reklam som egentligen fastnat, tycker inte att dom promotar sig själva så. Inget jag lagt 

märke till.  

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

Det är ju inte mycket faktiskt egentligen. Det är ju oftast när man ska gå ut eller äta middag 

att man pratar om vad man behöver eller så. Jag pratar ju inte om Systembolaget i något 

annat sammanhang. Kan inte påstå att jag diskuterat Systembolaget på något annat sätt. Sen 

tycker jag att det är lite löjligt att man får köpa på krogen men inte på Systembolaget, att det 

är olika åldrar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERVJU 7 

Hur gammal är du?  

51. 

Vart kommer du ifrån?  

Uppsala.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Eh, vin tror jag. Mmm.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Ehm, med tre ord. Amen nu kommer jag inte på, tappar bort ordet. Äsch, så dumt. Jag skulle 

säga statligt ägt, vad heter det. Monopol. Monopol, alkoholhaltiga drycker och. Ja, vad tänker 

jag på mer. Det är väl kanske. Brukar inte tänka på Systembolaget. Nej men alltså.. Ah just 

det. Jag tänker på monopolet, alkoholhaltiga drycker och svårt att välja kanske. Det är väl jag 

som har sån beslutsångest.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Det tycker jag var en bra fråga. Varför finns det? Eh, jag tycker nog att det borde vara fri sprit 

och bredare trottoarer, haha. Skämt å sido. Personligen så tycker jag att det borde vara mer 

öppet. Alltså inte mer öppettider. Idiotförklarar mänskligheten. För att dom tror att dom gör 

en bra sak genom att hindra människor från att handla sprit på söndagar. Eller efter klockan 

sex.  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Ska man säga en person eller en egenskap bara.. Hm. En sån här hönsmamma.  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Det sämsta med systembolaget är ju att. Alltså, funderar aldrig på Systembolaget sådär. Jag 

vill ju alltid svara rätt på frågor. Det bästa är väl att dom tillhandahåller det man vill ha och 

att man kan beställa även saker som inte finns i det ordinarie sortimentet. Jag har ju inte, 

alltså, ska man vara allvarlig så är väl det sämsta är att de inte har något poängsystem så man 

inte kan få några rabattcheckar, som man får på ICA (haha). 

 



 

 

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Ja. Förmanande. Jag tror att det kan vara lite ångestladdat för en del, just bara för att det 

finns bara öppet. Det är väl egentligen en förlängning av den här mot-boken som fanns för. 

Alla karlar som.. då fick man en bok så blev man tilldelad en viss ranson. Då fick man liksom 

inte handla utöver den och då fick man vara nöjd. Lite som en förlängning av den. 

Förmanande för individen, samhället i stort. Jag kan förstå det till vissa delar, men man 

kanske inte behöver bli så förmyndande. Det finns ju så mycket möjligheter att handla sprit i 

Tyskland.� 

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Eh, ja.. Jag vet inte om jag får någon speciell känsla. Det häftigaste vi såg i Karlsborg var att 

dom bytt färg på skyltarna. Vet inte om dom förmedlar någon speciell känsla. Det är ju lite 

såhär tvärtom; kom gärna in och handla men köp inte för mycket. Dom får ju inte 

rekommendera, köp gärna helst en flaska så blir det bra. Dom vill visa upp men får ändå inte 

sälja mer. Man vet vad man ska ha när man kommer in, det är liksom därför man är där.  

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Dom brukar vara jättetrevliga. Kunniga. Kommer alltid fram och frågar och. Snabba på att ta 

reda på saker och hjälper till vad man ska äta till och så.���

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Ja, jag har väl förtroende, det är ju en sådan gammal god instans. Som funnits i alla tider. 

Dom är ju.. Det är ganska tryggt att gå in där, inte massa nyheter.��  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Dom brukar väl ha lite motsägelsefull i fönstret. Fråga oss om vin till choklad, eller till 

surströmming. Och sen därinne så står det om hur man hindrar ungdomar till att lura en från 

att köpa ut. Lite dubbelt. 

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?��

Eh. Brukar väl fundera, om man ska handla vin. Om man ska ha något till god mat eller något 

kalas. Annars brukar jag inte prata om Systembolaget måste jag säga.  

 

  



 

INTERVJU 8 

Hur gammal är du?  

En svindlande ålder av 55 år.  

Vart kommer du ifrån?  

Jag kommer från Karlsborg.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Alkoholhaltiga drycker. Monopol.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Ah det är monopol då, alkoholhaltiga drycker, trevlig personal.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

För man inte får sälja alkohol i affärer. Och för att jag tror att våran regering, tror sig vara, ha 

lite kontroll på alkoholintaget i landet.���

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Vilken person det skulle vara..? Hm. Det första jag kommer att tänka på är en magister, eller 

skolfröken som säger aja baja typ.���

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Hm. Det bästa.. Ja. Om man ser till nutid tycker jag väl att det bästa är att dom har en trevlig 

och kunnig personal som är faktiskt välkomna när man kommer in i en butik. Hälsar en 

välkommen. Det tycker jag är bra. Det sämsta är väl, det kanske man inte gör om man är 

yngre men.. Det sitter lite i väggarna, det här förmanandet, har du verkligen gått rätt när du 

går in här. Lite sån känsla sitter kvar från förr, det var inte så fint att gå in på systemet. Nu 

har jag inte det problemet själv, men jag kan tänka mig att folk har den känslan.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

I den konstellationen det är idag alltså..? Om man tittar på det budskapet dom sänder ut så är 

det ju fortfarande lite förmanande sådär. Det är ju liksom inte att förse, det vet ju du med, att 

vi tycker ju om god mat och dricka gott till det, det räcker för oss, vi behöver inte yrsel eller 

fylla, utan vi vill äta och dricka gott. Men jag inbillar mig att de ändå, jag tycker nog att de har 

till största delen en förmanande roll. Men dom har ju ändå tips och fantastiskt bra hjälp, 

ändå lite dubbla budskap.  



 

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Jag tycker det förmedlar en trivsam och välkomnande stämning. Det är lite dubbla budskap 

som jag sa tidigare. Om du ser på tv reklam till exempel så är det ju ofta ganska förmanande, 

du ger väl inte bort till dina barn osv.. Det är klart att det är rätt, men det är nästan lite så att 

man ska skämmas om man bjudit på ett glas vin till en bit god mat även om barnen är 

myndiga.  

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Väldigt positiv tycker jag, väldigt hjälpsamma och kunniga.  

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Jo, men det gör man väl ändå när man går in och vill ha hjälp med nånting och.. Dom verkar 

ju veta vad dom pratar om och sådär. Men det händer ju ofta när man är inne att man kanske 

ser något man själv provat men inte dom, att dom tacksamt tar emot tips och så. Men jag har 

förtroende för att dom vet vad dom håller på med.  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Det beror ju på. Det tycker jag man ska betänka vad man ska förmedla. Om man nu har den 

här förmanande inställningen har dom ju verkligen lyckats. Det låter ju nu som att jag är 

emot att barn inte ska dricka alkohol. Det är jag ju absolut inte men, jag tycker ju inte att det 

är någon reklam. Jag tycker ju att om man ska göra reklam för någonting så tycker jag ju att 

man ska förmedla att det ska ske i måttlighet i goda vänners lag i stället för att utgå ifrån att 

man alltid dricker för mycket. Det handlar det ju alltid om på tv, men den som är i fönstrens i 

butikerna är ju ganska minimal, ingenting man vänder sig om och tittar på. Upplever inte jag 

i alla fall.  

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

(hehe) Jag som är i ett mansdominerat yrke med ganska råbarkade människor, i det 

sammanhanget Systembolaget kommer upp är väl när kollegorna ska stanna till på vägen 

hem för att ta sig en grogg eller något. I mitt sammanhang så handlar det om att hitta något 

som passar till maten. Är inte där för yrselns skull, den tiden är förbi. Det är mer för mat, 

smakens skull. Hotta upp eller toppa upp en god maträtt eller något sånt. Men jag vet att det 

är många som tar det för att slappna av som dom säger då.  

 

 

 



 

INTERVJU 9  

Hur gammal är du?  

Jag är 20 år.  

Vart kommer du ifrån?  

Jag kommer från Värmland, en liten by in Sweden. Degerfors.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Att man bara får gå dit när man fyllt 20.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Oj. Vuxet, eh, fasen vad svårt. Alkohol. Eh. Party.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Eh, jag tycker att det är bra att det finns, för då kan man bara köpa sprit, eller alkohol på ett 

ställe.  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Det skulle vara en tant i medelåldern, över 40 i alla fall, skulle det nog vara. Rätt sträng men 

ändå rätt trevlig, tror jag.���

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Eh, det bästa. Ah men det är väl att man har faktiskt en ålder, att man inte kan gå dit och 

köpa förrän man är i en viss ålder. Och det sämsta är väl att många köper till andra.���

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Det är ju att inte unga ska dricka alkohol, det är ju deras roll egentligen. Men det blir ju inte 

riktigt så jämt. Dom ska hålla alkoholen borta så länge som det går, så att dom inte ska kunna 

köpa  

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Ehh.. Stelt, vilket är bra. Det förmedlar ju en känsla att du måste vara vuxen om du går in dit. 

Man får ju inte hjälp det första när man går in, man måste kunna lite. Eh, jaaa. Men att det är 

viktigt, det är ingen lattjogrej, det är faktiskt viktigt eftersom man går in och köper alkohol 

som man faktiskt ska dricka. Det är strikt, inte direkt avslappnat liksom.  



 

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Trevligt. Hjälper jättegärna om man frågar om hjälp. Dom är kunniga inom dryck och allt. 

Det är trevligt, det är inte tråkigt att gå in för dom har alltid ett leende på läpparna.�� 

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Ja, det gör jag för att .. för att dom är där och ska kontrollera så att det dom ser inte ska gå 

fel, du har ålder inne och du köper till dig. Dom är inte poliser och har koll på allt, men dom 

kontrollerar ändå så att dom som köper har åldern inne.� 

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Ja, att man inte ska köpa ut till folk, det har ju blivit mycket bättre, men att folk kanske 

tänker en extra gång när man ser en lillasyster som inte ska få dricka i reklamen. Man kanske 

tänker en extra gång där följden är att man tänker sig för mer i fortsättningen.� 

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

Ehhh. I vilka sammanhang. Om man väl ska ha middag eller om man ska på fest så pratar 

man om Systembolaget vad man ska köpa, eller om man ska ge bort någonting, om man ska 

ge bort vin till någon, då frågar man dom i närheten vad man kan ge bort och sånt.  

 

  



 

INTERVJU 10 

Hur gammal är du?  

24, hihi.  

Vart kommer du ifrån?  

Alltså en stad? Stockholm. Eller jag bor i Stockholm. Sigtuna menar jag ju.. (haha).  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Monopol.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Hm. Eh, förbud, otillgänglighet, men ändå nytänkande tänker jag på senaste tiden.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Jävligt bra fråga. Haha. Alltså. Jag tror att Systembolaget finns till för att kontrollera 

människor helt enkelt.���

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Hm. Jag tänker, typ. Stängd. Eh, social - inte den som tar kontakt. Den pratar om man själv 

typ inbjuder till det. En medelålders man, typ sosse. Göran Persson typ. Inte den som tar 

kontakt men ändå trevlig, typ.� 

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Hm. Det sämsta är monopol och öppettider och otillgänglighet. Kontrollerande. Och det 

bästa, om någonting ska vara positivt så är det att det är fräscht, personalen är alltid 

tillmötesgående och kompetenta, alltid städat och fint. Aldrig träffat någon som inte är 

duktig.� 

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Eh, ja. Alltså. Tänker igen typ, kontrollerande liksom, men ändå intetsägande. Vill ju typ inte 

ha en roll, eller det vill dom ju, men ingen profil. Kontrollerar våra alkoholvanor typ.�  

 

 

 



 

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Renlighet, prydligt och trevligt måste jag ändå säga. Jag tycker att det är trevligt att gå på 

Systembolaget. Det är ju ändå bra med deras profilering, att allting är samma, etiketter och 

dylikt. Allt är väldigt prydligt liksom.�� 
Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?��

Jättebra, men inte inbjudande.�� 

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?��

Jag känner förtroende för personalens ord, i det dom säger när man frågar saker. Men jag 

känner inte förtroende för Systembolaget som företag eftersom dom lägger sig i familjers 

alkoholvanor, som dom ju faktiskt inte har något med att göra 

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?��

Alltså jag tycker deras reklam är jävligt märklig eftersom dom inte vill synas men ändå har 

reklam, typ det här med barnen och julen och allting. Jag tycker typ att dom borde finnas i 

bakgrunden och bara existera liksom.�� 
I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?��

Då pratar jag ju med ilska med vänner och familj att jag tycker att det är totalt galet att ha ett 

Systembolag, att man bestämmer över andra människor, deras sätt att dricka alkohol eller 

inte. Sen tycker jag också att det är konstigt att Systembolaget kan lägga sig i 

alkoholproblemen, vad har dom med det att göra?  

 

  



 

INTERVJU 11 

Hur gammal är du?  

41  

Vart kommer du ifrån?  

Lidingö, strax utanför Stockholm.  

 

Vad är det första du tänker på när du hör “Systembolaget”?  

Jag tänker. Eh, första jag tänker på. Jag tänker på affär som säljer alkohol. Alkoholhaltiga 

drycker.  

Beskriv Systembolaget med tre ord  

Mmm. Bra service, tillgängligt, ehh.. Sen har jag någon såndär blandad känsla mot 

Systembolaget också. Det här med att dom har monopol, att det finns någon form av sorg i 

Systembolaget. Smidigt. Stort och brett i korridorerna. Ja, men smidigt.  

Varför finns Systembolaget, enligt dig?  

Eh, dom finns för att förse oss med alkoholhaltiga drycker under kontrollerade former.  

Om Systembolaget var en person, vilken personlighet skulle hen då ha?  

Eh, kontrollerad, hm, lite tråkig.. Osexig.  

Vad är det bästa respektive sämsta med Systembolaget?  

Det bästa med Systembolaget är tillgängligheten. Och det går ju att beställa på nätet och 

sådär numer, jag tycker det är smidigt. Det sämsta med dom är att deras försäljning leder till 

så mycket lidande. Det kan ju inte dom hjälpa, men de är lite sorgligt.  

Vilken är Systembolagets roll i samhället, enligt dig?  

Lite det som jag sa inledningsvis där att, dom, syftet är ju ändå att tjäna pengar, men att dom 

gör det med kontroll, eller under kontrollerade former. Dom, det är ju ändå ett vinstdrivande 

företag och dom har ju ingen konkurrens, det är ju helt otroligt. Men det är väl bra att dom 

har det kanske.  

 

 

 



 

Vilken känsla tycker du att Systembolagets butiker förmedlar?  

Ganska ocharmigt, inte särskilt inbjudande, det lockar inte så mycket till merförsäljning. Jo, 

men. Dom skulle ju kunna med ganska lätta medel bjuda ut sina produkter på ett annat sätt, 

men det får som ju inte så det är ju bra. Men det är ganska sterilt. Däremot möts man ju av 

deras kunniga personal som på något vis tar över inredningen.  

Hur upplever du Systembolagets bemötande och service?  

Det är ju tipptopp, verkligen. Särskilt när dom ber om legitimation i kassan. Där har dom 

verkligen lyckats.  

Känner du förtroende för Systembolaget? Varför/varför inte?  

Ja, jag känner förtroende för dom.  

Har du någon uppfattning om Systembolagets reklam, och i så fall vilken?  

Men dom får väl inte göra reklam. Dom gör väl inte reklam. Gör Systembolaget reklam? Det 

gör dom väl inte. Dom som IQ gör, dom är fantastiska. Man känner sig lika träffad varenda 

gång.. Men är det Systembolaget som gör dom? Den här med experten, den gjorde dom ju.. 

Jag kan nog inte riktigt komma på att jag sett så mycket reklam, så det känns svårt att 

kommentera.  

I vilka sammanhang pratar du om Systembolaget? Vad diskuteras?  

Alltså det som ibland diskuteras, det är ju det här att det skulle vara lite trevligt att köpa en 

flaska vin på ICA, men oftast så slutar dom konversationerna med att man inser att det ändå 

är bra att det inte går. Det överväger ändå mot slutet att det är bäst att det sker under 

kontrollerade former.  

 

 

 


