
 

”Köp inte! Det är inte öl, det är 
vatten” 

 
En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets 

marknadskommunikation 

 
FÖRFATTARE:  Sara Boskovic 

 Fanny Hammarberg 

KURS:  Medie- och kommunikationsvetenskap C, Uppsats  

 Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 

PROGRAM: Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 

EXAMINATOR:  Florencia Enghel 

HANDLEDARE: Karin Wennström 

TERMIN: Höstterminen 2018 



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 
Höstterminen 2018 

 
SAMMANFATTNING 
Författare: Sara Boskovic och Fanny Hammarberg 
Uppsatsens titel: ”Köp inte! Det är inte öl, det är vatten” 
Uppsatsens undertitel: En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets 
marknadskommunikation 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 52 

 

I den här studien analyseras Systembolagets marknadskommunikation. Materialet är 
organisationens tre senaste reklamfilmer. Studien syftar till att problematisera Systembolagets 
marknadskommunikation då de är en icke vinstdrivande organisation och ägs av staten. 
Organisationen finns till för att hålla alkoholkonsumtionen under kontroll och därmed minska 
de alkoholrelaterade problemen i samhället. Systembolagets tre senaste reklamfilmer 
analyseras. Detta sker med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som både teori 
och metod. Språket granskas kritisk med hjälp av relevanta analysverktyg. I MCDA innefattar 
språk både det som uttrycks skriftligt och verbalt samt visuella tecken. Materialet delas in i tre 
teman: alkohol som något exklusivt, alkohol som något humoristiskt och Systembolagets 
tvärtomspråk. En studie av Systembolagets marknadskommunikation bringar klarhet i hur 
Systembolaget kan marknadsföras trots att organisationen inte har till syfte att gå med 
ekonomisk vinst. Vidare i studien beskrivs det hur de två forskningsfälten 
marknadskommunikation och strategisk kommunikation hör samman. Resultatet av studien 
visar hur Systembolagets samhällsansvar av staten inte framgår på ett tydligt sätt samtidigt 
som humor används för att fånga publikens uppmärksamhet. 
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This study analyses the marketing communication of Systembolaget. The material is the 
organization’s last three tv-commercials. The aim of the study is to problematize the 
marketing communication of Systembolaget since it is a non-profit organization owned by the 
government. The organization exists to keep the alcohol consumption in control and to reduce 
the alcohol-related problems in society. The three latest tv-commercials of Systembolaget are 
analyzed through a multimodal critical discourse analysis as both theory and method. The 
language is critically reviewed through relevant tools. In MCDA the language includes both 
the expressions in writing and verbal, and also visual signs. The material is divided in three 
themes: alcohol as something exclusive, alcohol as something humorous and the contra wise 
language of Systembolaget. A study of this phenomenon helps to clarify how Systembolaget 
can be marketed even though the organization has no purpose to make financial profit. The 
study also describes how the two research fields marketing communication and strategic 
communication are connected. The results show how the social responsibility by the 
government does not show clearly at the same time as humor is used to catch the attention of 
the public.  
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1. Inledning 

Sverige har en lång och händelserik alkoholhistoria och är ett av få unika länder med 
detaljhandelsmonopol på alkohol. Systembolaget, som i år fyller 64 år, finns till för att minska 
de alkoholrelaterade problemen i samhället och för att hålla alkoholkonsumtionen inom 
kontroll (Regeringskansliet, 2014). Vid frågan om vilken som är Systembolagets största 
profilfärg skulle nog majoriteten svara rätt. Trots att Systembolaget är den enda 
organisationen med tillstånd av alkoholförsäljning har de ett starkt och tydligt varumärke. 
Detta tycker vi är mycket intressant och valde därför att fördjupa oss i deras 
marknadskommunikation.  
 
Systembolaget har ett uppdrag av staten ”att med ensamrätt och med ansvar och god service, 
sälja sprit, vin och starköl, och att informera om alkoholens skadeverkningar” 
(Systembolaget, 2017:24). Samhällsansvaret grundar sig i att hålla alkoholkonsumtionen inom 
kontroll för att undvika en skadlig påverkan på samhället, samt att som icke vinstdrivande 
organisation inte marknadsföra varumärket på ett sätt som leder till ökad försäljning av 
organisationens produkter. 
 
Studien inleds med en bakgrund om de två forskningsområdena strategisk kommunikation 
och marknadskommunikation som ligger till grund för studien. Även fakta om Systembolaget 
och alkohol presenteras. I studien problematiseras Systembolagets marknadskommunikation 
och underliggande budskap undersöks för att se om, och i så fall hur, Systembolagets 
samhällsansvar kommer till uttryck i deras tre senaste reklamfilmer från 2 respektive 12 
oktober 2018. Studiens idé grundar sig i problematiken hur en icke vinstdrivande organisation 
marknadsför sig. Syftet grundas även i tidigare forskning om varumärkesbyggande i offentlig 
sektor, etik och alkohol. Språket i reklamfilmerna analyseras kritiskt genom multimodal 
kritisk diskursanalys (MCDA) som teori och metod. För att bryta ner texten i mindre delar 
används relevanta analysverktyg och tre olika teman presenteras. 
 
Det råder en uppdelning mellan forskningsfälten marknadskommunikation och strategisk 
kommunikation som kan leda till viss förvirring då olika begrepp med samma innebörd 
används. Dessa forskningsfält är i grunden sammanflätade på ett sätt som är relevant att 
undersöka. En statligt ägd organisation som inte är vinstdrivande, men ändå marknadsförs är 
också relevant att studera då organisationen har till syfte att sälja produkter som är skadliga 
för människor i för stora mängder. Det finns tre tydliga grundpelare i Systembolagets 
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samhällsansvar som alla grundar sig i att besvara frågan: Varför finns Systembolaget? De tre 
grundpelarna handlar om att: 

1. Informera medborgarna i Sverige om alkoholens risker 
2. Inte uppmana till alkoholkonsumtion 
3. Tydligt informera om att syftet med organisationen inte grundar sig i ett vinstintresse 

 
För att kunna problematisera Systembolagets marknadskommunikation kommer studien att 
belysa Systembolagets samhällsuppdrag av staten. Samhällsansvaret ligger till grund för hela 
Systembolaget som organisation och är därför en grundläggande förutsättning för 
organisationens marknadskommunikation. Därför kommer den här studien att utgå ifrån dessa 
tre grundpelare för att se hur de uttrycks i Systembolagets reklamkampanj. 
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2. Bakgrund 

I kapitlet presenteras information som redogör för vad studien utgår ifrån och kapitlet verkar 
även kontextualiserande. I bakgrunden framgår information som ligger till grund för studiens 
forskningsområde, vilket ger förståelse för vad som redogörs i de kommande kapitlen. Den 
information som presenteras i bakgrunden utgår ifrån en medie- och 
kommunikationsvetenskaplig diskurs med fokus på hur alkohol framställs. Även perspektiv 
från strategisk kommunikation och marknadskommunikation presenteras som två 
huvudområden i studien. I studien förekommer därför begrepp och forskning från de två 
huvudområdena. Det går i avsnittet att läsa varje stycke för sig, men hela kapitlet ger läsaren 
en helhetsuppfattning om vad som presenteras i studien nedan.  
 

2.1. Strategisk kommunikation 

Ämnet strategisk kommunikation omfattar många olika delar. Ur ett praktiskt perspektiv kan 
strategisk kommunikation beskrivas som ett samlingsbegrepp för organisationers formella och 
informella kommunikation ur ett ledningsperspektiv. Strategisk kommunikation är den 
grundläggande delen av en organisations ledning och innefattar strategisk planering, utförande 
och utvärdering av en organisations kommunikation med både interna och externa relationer 
(Falkheimer & Heide, 2007). Fredriksson och Pallas (2011) beskriver strategisk 
kommunikation som ett verktyg för att kunna sätta mål som sedan ska följas. “Vi måste 
upprätthålla en dialog med våra intressenter för att nå målen i vår verksamhetsplan. Det är 
inte vi, utan intressenterna, som avgör om vi har lyckats med vår kommunikation” 
(Fredriksson & Pallas, 2011:45). 
  
Den strategiska kommunikationen beskriver hur organisationer ska följa vissa styrdokument, 
exempelvis en kommunikationspolicy. Styrdokumenten används för att tydliggöra hur 
organisationer ska arbeta för att uppnå sina mål. Det blir allt viktigare för organisationer att 
kommunicera värderingar till den externa publiken. För att detta ska kunna genomföras på 
bästa sätt krävs riktlinjer och strategier (Fredriksson & Pallas, 2011). Organisationer strävar 
ständigt efter att stärka sin identitet och därmed skapa starka relationer med sina intressenter 
(Falkheimer & Heide, 2007). 
  
Under historien har den strategiska kommunikationen varit riktad mot antingen interna eller 
externa frågor. Intern kommunikation handlar om strategier mellan medarbetare och chefer, 
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medan extern kommunikation riktar sig mot uppdragsgivare, kunder och medierelationer. 
Under de senaste årtiondena har gränsen mellan intern kommunikation och extern 
kommunikation börjat suddas ut. Samtidigt ser kommunikationsforskare hur den interna och 
den externa kommunikationen har en relation där de ömsesidigt påverkar varandra 
(Falkheimer & Heide, 2007). Den här studien kommer endast att fokusera på Systembolagets 
externa kommunikation. Övergripande fakta om strategisk kommunikation finns med i 
studien för att ge läsaren en helhetsbild av forskningsfältet strategisk kommunikation som är 
en del av det som ligger till grund för studien och för att ge läsaren förståelse för vilken 
relation den interna och den externa kommunikationen har till varandra.  
 

2.2. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation har med tiden börjat förändrats. I dag används flera olika 
kommunikationskanaler för att kommunicera. Detta har gjort det svårare för organisationer att 
kommunicera budskap till sina mottagare. Trots att kommunikationen sker genom fler kanaler 
är konsumenterna i dag medvetna och granskar produkterna innan de köper dem. I takt med 
konsumenternas förändrade köpbeteenden har organisationers varumärken fått större 
betydelser för relationsskapandet med publiken. Under 1980-talet utformades en 
relationsmodell inom marknadsföring som beskriver hur goda relationer med kunder påverkar 
deras köpupplevelser. Om kunden ser ett större värde i köpet än bara produkten i sig, är det 
mer troligt att kunden handlar igen. I modellen finns ett samspel mellan kund och 
organisation, där kommunikationen har en betydelsefull roll (Falkheimer & Heide, 2007). 
 
Alla typer av organisationer, både privata och statligt ägda, behöver kommunicera med sina 
intressenter. Det finns i dag ett brett utbud av varumärken för konsumenter att välja mellan. 
Det är därför som varumärken, genom marknadskommunikation, bygger relationer med sina 
kunder genom att skapa associationer (Fill, 2011). Marknadskommunikation används för att 
skapa fler köptillfällen för konsumenterna. Därför kommunicerar organisationer till kunder 
genom kampanjer och erbjudanden. Kampanjerna används för att sprida information om 
organisationens produkter och tjänster, samt för att övertyga konsumenten att göra ett inköp 
(Falkheimer & Heide, 2007). 
 
Marknadskommunikation handlar också om att påverka en attityd och ett beteende. Det 
används för att ge mer kunskap om ett varumärke eller en produkt. Det finns dock svårigheter 
som organisationer kan stöta på med sin marknadskommunikation. Det handlar inte bara om 
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att få uppmärksamhet kring budskapet som förmedlas. Utmaningen blir sedan att få publiken 
att behålla intresset (Mossberg & Sundström, 2017). Det finns traditionellt fem verktyg inom 
marknadskommunikationen: reklam, public relations (PR), säljfrämjande åtgärder, 
direktmarknadsföring och personlig försäljning (Fill, 2011). Studien kommer att gå djupare in 
på verktygen reklam och PR då det är reklamfilmer som studeras. 
 

2.2.1. Reklam 

Reklam är ett viktigt redskap för organisationer och används för att bygga associationer till ett 
varumärke. Reklamen har till syfte att förklara för konsumenter vad varumärket står för och 
varför konsumenten ska välja just det varumärket med just den produkten (Dahlén & Lange, 
2003). Mossberg och Sundström (2011:286) beskriver syftet med reklam tydligt: “målgruppen 
ska höra eller se dig och komma ihåg dig”. Reklam syftar till att få konsumenten att köpa det 
som varumärket sänder ut ett budskap om. Budskapet sänds ut på olika sätt i olika medier, 
exempelvis genom tv, radio, internet eller genom annonser i tidningar. Reklamen kan också 
ha andra syften. Den kan informera om en ny produkt, utbilda genom exempelvis eventuella 
miljöeffekter eller övertyga genom jämförelse med annan produkt. Reklamen kan också 
påminna om ett specifikt varumärke eller vara defensiv genom att minska påverkan från 
konkurrenter (Mossberg & Sundström, 2011). 
 

2.2.2. Public relations 

Medan reklam fokuserar på att informera och övertyga en mottagare, kan begreppet public 
relations (PR) beskrivas som mer informativt. PR handlar om en organisations relation med 
intressenter. Dessa kan exempelvis vara ägare, kunder, investerare m.fl. Genom PR har 
organisationer möjlighet att informera om sin verksamhet på fler sätt än rent kommersiellt.  
För att det ska uppstå en relation mellan två parter anses det betydelsefullt att 
kommunikationen är på samma nivå för båda parter, så att de förstår varandra. Målet med PR 
är att organisationen ska kommunicera till intressenten så att båda parters intressen möts 
(Falkheimer & Heide, 2007). Syftet med PR är också att med hög trovärdighet påverka 
intressenter utan att lägga samma ekonomiska resurser som läggs på exempelvis reklam. PR 
kan göras genom exempelvis pressreleaser, presskonferenser, nyhetsbrev, filmer och event 
(Mossberg & Sundström, 2011). 
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2.3. Systembolaget 

Systembolaget är ett aktiebolag som ägs av staten. Syftet med organisationen är att sälja 
alkohol med ansvar och utan ekonomiskt vinstintresse. Systembolaget har med sitt monopol 
ensamrätt på att sälja alkoholhaltiga drycker. Syftet med alkoholmonopol är att minska de 
alkoholrelaterade problem som finns i samhället (Regeringskansliet, 2014). Systembolaget får 
inte sälja alkohol till personer under 20 år, personer som är märkbart påverkade eller till 
personer som misstänks köpa ut alkohol till minderåriga (Systembolaget, u.å.). En dryck 
klassas som alkohol när alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent (SFS 2010:1622). 
Systembolaget har fått i uppdrag av staten att “informera om alkoholens risker, ge bra service 
och sälja med ansvar” (Systembolaget, u.å.). Då Systembolaget inte ska vara vinstdrivande 
ska de inte uppmuntra sina kunder att köpa mer av deras produkter än vad kunderna från 
början tänkt sig. Systembolaget ska inte heller marknadsföra sin organisation eller de 
produkter som erbjuds i ett kommersiellt syfte (Systembolaget, u.å.). I Systembolagets 
ansvarsredovisning framgår organisationens syfte: “att med ensamrätt och med ansvar och 
god service, sälja sprit, vin och starköl, och att informera om alkoholens skadeverkningar” 
(Systembolaget, 2017:24). Det framgår även att Systembolaget lägger stor vikt i kundmötet 
för att på längre sikt kunna utföra sitt samhällsuppdrag (Systembolaget, 2017). 
 

”Även Systembolaget behöver värna om sin information och funktionalitet, sitt 
varumärke och sina immateriella rättigheter för att – med tanke på det socialpolitiska 
uppdraget och kraven på märkesneutralitet – undvika att förknippas med eller framstå 
som avsändare av alkoholreklam eller kommersiella tjänster. Detta ska göras samtidigt 
som Systembolaget med kunden i fokus – utifrån syfte och uppdrag och förändringar i 
omvärlden – utvecklar det digitala erbjudandet och sortimentet.” (Systembolaget, 
2017:59). 
 

2.4. Sveriges alkohollag 

I Sveriges Alkohollag 1 kap. 1§ regleras tillverkning, marknadsföring och import av alkohol 
men även handel med dessa varor (SFS 2010:1622). Systembolaget har som tidigare nämnt, 
enligt statens bestämmelser, ensamrätt på försäljning av alkoholhaltiga drycker. I 
Alkohollagen 5 kap. 1§ står det: “För detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och andra 
jästa alkoholdrycker ska det finnas ett särskilt för ändamålet bildat aktiebolag 
(detaljhandelsbolaget). Bolaget ska ägas av staten.” (SFS 2010:1622). I Alkohollagen 7 kap. 
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1§ regleras marknadsföring av alkoholdrycker. Där står det: “Vid marknadsföring av 
alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan 
marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av 
alkohol.” (SFS 2010:1622). 
 

2.5. Alkoholreklam 

År 2003 blev det lagligt i Sverige att göra reklam för alkoholhaltiga drycker upp till 15 
volymprocent i tryckta medier. Vid marknadsföring av alkohol ”ska särskild måttfullhet 
iakttas” (Cisneros Örnberg, 2012:78). Det är dock fortfarande olagligt med reklam av alkohol 
i radio och tv samt skyltning utomhus (Cisneros Örnberg, 2012). I Sveriges Alkohollag 7 kap. 
3§ beskrivs det hur alkoholreklam får användas. ”Vid marknadsföring av alkoholdrycker till 
konsumenter får inte kommersiella annonser i ljud-radioprogram, tv-program eller beställ-tv 
användas. Det gäller även sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av radio- och tv-
lagen.” (SFS 2010:696). Alkoholreklam styrs av regler för att inte påverka samhällets 
medborgare (Cisneros Örnberg, 2012). 

På grund av dess krav skiljer sig marknadsföring av alkohol från övrig marknadsföring. 
Alkoholreklam får inte rikta sig till barn eller skildra barn och ungdomar under 25 år (7 kap. 
1§ st 2, SFS 2010:1622). Reklam av alkoholhaltiga drycker med en volymprocent under 15 är 
laglig. Det ställs dock krav på produktens utseende för att den inte ska efterlikna andra 
produkter som påminner om drycker från kända tillverkare med starkt alkoholhaltigt innehåll 
(Cisneros Örnberg, 2012). Alkoholreklamen har ökat i kostnader sedan millennieskiftet. 
Kostnaderna för alkoholreklam var 8 miljoner kronor år 2000 och landade på 369 miljoner år 
2008. Därmed syns en tydlig utveckling i marknadsföringen av alkohol från det att lagen 
ändrades år 2003 (Cisneros Örnberg, 2012). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I kapitlet redogörs studiens problemformulering, syfte och frågeställningar som utgår ifrån 
det föregående kapitlet. Studiens syfte förtydligar och konkretiserar vad som är målet med 
studien. Dessutom ger syftet en tydlig förklaring till vilket nytt kunskapsområde som studien 
kommer att bidra med. Frågeställningarna besvaras i resultatkapitlet och ligger till grund för 
framtida kunskapsbidrag inom forskningen. 
 

3.1. Problemformulering 

Enligt svensk lag har Systembolaget i Sverige ensamrätt på försäljning av alkohol. Detta beror 
på att alkoholkonsumtionen inte ska öka (Regeringskansliet, 2014). Den sociala drycken kan 
orsaka beroenden, sjukdomar, våld och dödsfall (Enefalk & Svensson, 2012). Som tidigare 
nämnt har Systembolaget ett samhällsansvar att minska de alkoholrelaterade problemen i 
samhället och att informera om alkoholens risker (Systembolaget, u.å.). Samtidigt som de har 
detta ansvar ska de även driva en verksamhet som säljer just de varor som de informerar om 
är skadliga. De ska inte heller marknadsföra organisationen i ett kommersiellt syfte 
(Systembolaget, u.å.) samtidigt som deras logotyp florerar i reklamfilmer som syns på tv och 
internet. Gränsen mellan kommersiell kommunikation och samhällsinformation blir suddig då 
Systembolaget marknadsför sig i de tre senaste reklamfilmerna som analyseras. Vi vill 
problematisera hur Systembolaget väljer att sälja in ett omöjligt budskap då de arbetar för att 
minska alkoholrelaterade problem samtidigt som organisationen marknadsförs. 
 

3.2. Syfte 

Studien syftar till att problematisera Systembolagets marknadskommunikation då de som 
statligt ägt företag med monopol på detaljhandel med spritdrycker, vin och öl marknadsför sitt 
varumärke trots att de inte är en vinstdrivande organisation. Vi vill undersöka underliggande 
budskap i Systembolagets reklamfilmer för att se om, och i så fall hur, Systembolagets 
samhällsansvar kommer till uttryck i deras tre senaste reklamfilmer. 
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3.3. Frågeställningar 

o Hur kommunicerar Systembolaget genom sin marknadskommunikation? 
 

• På vilket sätt uttrycks Systembolagets uppdrag om samhällsansvar i deras tre 
senaste reklamfilmer? 
 

• Genom vilka diskursiva teman framställs alkohol? 
 

• Hur anspelar studieobjekten på alkohol i reklammaterialet? Vad är det som 
utesluts? 
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4. Tidigare forskning 

I kapitlet redogörs den forskning och kunskap som finns kring studiens forskningsfält. Den 
tidigare forskningen som presenteras här synliggör var forskningen befinner sig i dag inom 
den strategiska kommunikationen och var forskningen befinner sig inom ämnet 
marknadskommunikation. Genom att lyfta dessa ämnen som finns inom de två disciplinerna 
är detta kapitel avgörande i argumentationen för hur vår forskning kan bidra med ny vetskap 
inom de två forskningsområdena. Den tidigare forskningen behandlar ämnena: 
varumärkesbyggande, etik, strategisk kommunikation, reklam, alkoholkonsumtion och 
alkoholmonopol. I kapitlet ges en helhetsbild av hur förhållandet ser ut mellan de båda 
forskningsfälten och hur det aktuella kunskapsläget ser ut inom ämnet alkohol och reklamens 
inverkan på dess publik. 
 
Den tidigare forskning som presenteras beskriver hur de offentliga organisationerna i Sverige 
i dag arbetar mer marknadsorienterat än varumärkesorienterat och hur de, för att driva sin 
verksamhet vidare, bör arbeta mer varumärkesorienterat (Gromark & Melin, 2013). En 
grundläggande förståelse för hur organisationer inom den offentliga sektorn bör arbeta med 
sitt varumärke ger förståelse för varför Systembolaget överhuvudtaget bör marknadsföra sin 
organisation. Sedan presenteras ämnet etik och vikten av ämnet i samhället (Collste, 2010). 
Systembolagets agerande kommer att bedömas av medborgarna och de måste kunna motivera 
och stå för sina handlingar. Eftersom att det finns ett samhällsuppdrag samt lagar som 
Systembolaget utgår ifrån bör dessa även visas i marknadskommunikationen för att 
medborgarna inte ska tvivla på Systembolagets handlingar. De tvivelaktiga handlingar som 
yrkesetiken presenterar är ett bevis på hur kritik kan riktas mot ett visst företag utifrån deras 
moraliska ageranden (Collste, 2010). Den tidigare forskning som presenteras om strategisk 
kommunikation beskriver hur företag arbetar med sin kommunikation både internt och externt 
för att uppnå mål. Den strategiska kommunikationen är en viktig faktor för att se hur 
arbetssättet ser ut i olika organisationer. Det är viktigt att förstå att den externa och interna 
kommunikationen hänger ihop och att den externa kommunikationen ligger till grund för hur 
intressenter uppfattar organisationen (Falkheimer & Heide, 2014). Denna forskning är 
relevant då den tydliggör hur forskningsområdena hör samman. 
  
Den forskning som presenteras om ämnet alkoholreklam handlar om hur den typen av reklam 
påverkar människors attityder och beteenden kring alkohol. De två olika alkoholreklamerna 
som beskrivs påverkar publikens motivation och beteenden olika då alkoholreklamerna 
innehåller olika budskap kring alkohol. (Brennan et al., 2017) Tidigare studier om 
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alkoholreklam ger underlag för att förstå vilken påverkan reklamen har på en publiks 
uppfattning om och syn på alkohol. Forskning om reklam presenterar hur humor är ett 
effektivt sätt att bibehålla uppmärksamheten hos sin publik och att en reklamfilm med 
humorinslag är lättare att minnas (Cline & Kellaris, 2007). Genom kunskap om humorns 
effekter på publiken kan vi förstå hur Systembolaget arbetat med humor i sina reklamfilmer. 
Om organisationen lättare vill bli ihågkommen är det viktigt att samhällsansvaret syns för att 
kommunikationen inte ska bli tvetydig. Forskningen som rör alkoholkonsumtion beskriver 
hur alkoholen sprids hos medborgare och hur konsumtionen är fördelad i ett samhälle. 
Alkoholkonsumtionen visar sig öka hos medborgarna. Denna forskning fokuserar främst på 
hur människors beteenden förändras och vilken effekt alkoholen har för ökade 
alkoholrelaterade problem. Här besvaras vilken skada alkoholen har på människor, vilken 
spridning alkoholen har i ett samhälle och att alkoholreklam påverkar människors beteenden 
och attityder kring alkoholens risker (Enefalk & Svensson, 2012; Landberg et al., 2017). Med 
denna vetskap kan vi förstå hur alkoholkonsumtionen ser ut och får därför en klarare bild av 
varför Systembolagets samhällsuppdrag är betydelsefullt. Tidigare forskning om 
alkoholmonopol presenteras vilket är av stor vikt för att förstå på vilket sätt monopolet är 
viktigt för samhället och vilka risker en avskaffning av monopolet skulle medföra (Stockwell 
et al., 2017). På så sätt får vi även en djupare förståelse för hur viktig marknadsföringen av 
Systembolagets varumärke är. 
 
Det går att konstatera att den tidigare forskningen är uppdelad och det finns mindre forskning 
kring varumärkesbyggande i offentlig sektor sammanbundet med den etiska frågan. Det finns 
även en tydlig gränsdragning mellan begreppen marknadsföring och kommunikation som vi i 
vårt bidrag binder samman. Det vi främst kan hitta i den tidigare forskningen är alkohol och 
marknadsföring, samt på vilket sätt offentliga organisationer bygger sitt varumärke. Dock 
finns det mindre forskning om hur myndigheters kommunikation ser ut i en reklamfilm. De 
tidigare studierna som gjorts är både kvantitativa och kvalitativa, men vad gäller forskning 
kring alkohol i sig är studierna mest kvantitativa och studerar alkoholens risker kring 
folkhälsa ur konsumenternas perspektiv. 
 

4.1. Varumärkesbyggande i offentlig sektor 

De offentliga verksamheterna i Sverige utvecklas ständigt. Samhällsorganen har det stora 
ansvaret att tillgodose medborgarnas behov. Myndigheter ska se till att följa de lagar som 
stiftas av riksdagen och utföra den verksamhet som det har beslutats om att myndigheten ska 
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utföra. Regeringen styr hur myndigheterna ska arbeta men styr däremot inte hur 
myndigheterna väljer att använda lagarna (Petersson, 2017). Oavsett om en organisation är 
privat eller statligt ägd, om det är en skola, ett sjukhus, en myndighet, eller en 
välgörenhetsorganisation, behöver de kommunicera med sina intressenter genom att bygga sitt 
varumärke (Fill, 2011). I en studie om offentliga organisationers varumärkesbyggande i USA, 
utförd av Arild Wæraas (2015), undersöks organisationernas arbete med mjuka och hårda 
värden. Wæraas har studerat 394 mjuka och hårda värden för att se hur värdena skiljer sig åt i 
offentliga verksamheter jämfört med privata verksamheter. De hårda värdena handlar om 
prestation och effektivitet, medan de mjuka värdena handlar om kundorientering och 
öppenhet. Wæraas resultat visar att organisationerna helst vill förknippas med de mjuka 
värdena. Det framkommer även i studien att organisationer inom den offentliga sektorn måste 
ha en mer mångsidig strategi i sitt varumärkesbyggande än de som befinner sig i den privata 
sektorn. Detta beror på att det är samhällets välfärd som ska framstå som viktigast i den 
offentliga sektorn, och samtidigt som organisationerna ska prestera och vara styrande måste 
de även framställas som mjuka inför allmänheten (Wæraas 2015).  
 
Johan Gromark och Frans Melin (2013) är två forskare som har gjort en studie där de jämfört 
marknadsorientering med varumärkesorientering i den offentliga sektorn. Genom att ha en 
marknadsorienterad inriktning i organisationen läggs fokus på de ekonomiska värdena och på 
kunden som konsument. Forskarna menar att organisationer med marknadsorienterad 
inriktning lägger för stort fokus på kunder och att det därmed saknas interaktion mellan 
organisationen och kunden. Denna interaktion beskriver Falkheimer & Heide (2007) som 
mycket viktig och är något som varumärkesorienterad inriktning har utvecklat (Gromark & 
Melin, 2013). Gromark och Melin (2013) har studerat den offentliga sektorns 
varumärkesbyggande i Sverige. Den svenska offentliga sektorn arbetar mer 
marknadsorienterat än varumärkesorienterat och studien visar att detta måste ändras då de 
offentliga verksamheterna även måste kunna konkurrera med företag som är privatägda. 
Marknadsföringsstrategier är viktiga för alla offentliga verksamheter, även de med monopol 
som inte har någon konkurrent på marknaden (Gromark & Melin, 2013). Systembolaget 
måste alltså bygga en grund att stå på om det skulle vara så att monopolet försvinner. 
Resultatet av studien visar att en varumärkesorienterad inriktning är mer hållbar i längden och 
även bidrar till skapandet av ett större förtroende från allmänheten. Med fokus på 
varumärkesorientering kan den offentliga verksamheten framhäva olika sidor av 
verksamheten och tona ner den ekonomiska vinstens plats i marknadsföringen. Större fokus 
läggs då på konsumenternas behov och vilken samhällsnytta verksamheten bidrar med. 
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Systembolaget måste därmed anpassa sin marknadskommunikation för att förmedla dessa 
olika sidor för att kunna finnas kvar på marknaden (Gromark & Melin, 2013). 
  
Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att verksamheter inom den offentliga sektorn 
bör utveckla sin kommunikation till kunder och börja fokusera mer på att ha en 
varumärkesorienterad kommunikation än att bara fokusera på ekonomisk vinning. Detta gör 
att kunderna får större förtroende för verksamheten och därmed förblir mer trogna kunder 
(Gromark & Melin, 2013). Det finns dock mindre forskning om hur verksamheter i den 
offentliga sektorn bör arbeta om de hamnar i ett etiskt dilemma genom att marknadsföra en 
verksamhet med monopol på varor som de samtidigt informerar om är en hälsofara. 
Systembolagets ansvarsredovisning visar tydligt på vilka olika plan Systembolaget arbetar 
och det går att konstatera att de arbetar mer varumärkesorienterat (Systembolaget, 2017). 
 

4.2. Etik 

Etik är ett ämne som historiskt funnits sedan 400-talet f.Kr och redan då diskuterades frågan 
om hur vi ska leva. Etik är grundprinciper som styrs av normer, värderingar och regler. De 
grundläggande etiska principerna kan exempelvis handla om att en individ avstår från att göra 
en olaglig handling, som att begå mord eller stöld. Normer och värderingar styr mänskliga 
handlingar och bedömningar av vad som är rätt och fel. Den moraliska uppfattningen bygger 
på olika rättigheter (Collste, 2010). Collste (2010) beskriver hur alla människor har rätt till en 
etnisk tillhörighet och ett fritt liv, samt hur våld mot en människa är en orätt handling. Etiken 
ifrågasätter vilka handlingar som är moraliskt korrekta. Vilka handlingar som är korrekta 
påverkas av hur vi människor ställer oss till olika moraliska krav. Normativ etik innebär att en 
individ gör medvetna val och handlingar där personen i fråga tar ställning i en etisk eller 
moralisk fråga. Exempelvis kan en individ anse att det är viktigt att värna om miljön. Genom 
ett ansvarstagande att exempelvis källsortera och samtidigt välja att åka kollektivt, motiveras 
individens handling till varför personen i fråga agerar på ett visst sätt i en konkret situation 
(Collste, 2010). Olika ställningstaganden och val uppfattas olika och kan bedömas som 
antingen korrekta eller felaktiga handlingar. Vad som är rätt eller fel presenteras på olika sätt 
inom den normativa etiken (Collste, 2010).  
 
Ett område inom den normativa etiken är teorin om det mångkulturella samhället. Det är en 
teori som grundar sig i att medborgarna i ett samhälle delar delvis likvärdiga värderingar. 
Samhällsutvecklingen har gjort att teorin har ändrat benämning och i dag kallas för 
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pluralistiska samhällen. Ett pluralistiskt samhälle är ett mångkulturellt samhälle. Det betyder 
att medborgare har varierande kulturer, religioner och moraliska värderingar i olika frågor. De 
skilda åsikterna kan leda till sociala konflikter i ett samhälle, medan vissa samhällen kan 
behålla fred även om individerna har skilda åsikter. För att ett fredligt samhälle ska kunna 
uppstå krävs respekt mellan de olika individernas religioner och kulturer. Det viktigaste för att 
ett mångkulturellt samhälle ska vara fredligt är att det ska ha samma grundläggande 
värderingar för rättvisa (Collste, 2010).  
 

4.2.1. Yrkesetik 

Under årtionden har organisationer gjort etiska ställningstaganden som har gett dem moraliska 
problem (Collste, 2010). Collste (2010) beskriver exempelvis hur företaget Bodafors arbetade 
med olaglig vapenexport och hur Skanska såg förbi miljöskyddet i samband med sitt arbete 
vid Hallandsåsen. Dessa typer av handlingar och arbetssätt har gjort att yrkesetiken blivit 
observerad de senaste åren, bl.a. för att man sett hur verksamheter har drivit ett tvivelaktigt 
moraliskt arbete (Collste, 2010).  
 

4.3. Strategisk kommunikation 

Forskningen inom den strategiska kommunikationen har under en längre tid utvecklats. I dag 
finns det flera benämningar och definitioner inom den strategiska forskningen som behandlar 
samma ämne. Utvecklingen av nya myntade begrepp har gjort att forskningsfälten smälter 
samman (Tindall & Holtzhausen, 2012); exempelvis har definitionerna av integrerad intern 
kommunikation och integrerad extern kommunikation utvecklas med tiden. I dag beskrivs 
begreppen integrated marketing communication (IMC) och corporate communication ha två 
olika definitioner men anses ha samma betydelse då de betyder integrerad kommunikation 
och strategisk integrerad kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014). Det finns delade 
meningar mellan forskarna vad gäller benämningar och vilka betydelser de har. Enligt 
Hallahan et. al (2007) är integrerad marknadskommunikation, reklam och PR viktiga begrepp 
inom forskningsfältet strategisk kommunikation, medan Falkheimer och Heide (2014) anser 
att organisationskommunikation, marknadskommunikation och PR är av betydelse inom 
samma fält. 
 
Gemensamt anser forskarna att PR är ett begrepp som är av betydelse inom det strategiska 
forskningsfältet. Med denna vetskap syns det hur det strategiska forskningsfältet har 
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utvecklats och Falkheimer och Heide (2014) menar att gränsdragningen mellan den interna 
och den externa kommunikationen har börjat suddas ut. Samtidig som forskarna har sett en 
utveckling inom forskningsfältet används fortfarande benämningarna intern kommunikation 
och extern kommunikation som två skilda definitioner i praktiken. Att uppdelningen i 
praktiken ser ut som den gör beror på att forskningsfälten i första hand förhåller sig till sina 
utgångspunkter där forskarna ser på marknadsföring och kommunikation som skilda 
forskningsområden. Med denna tydliga gränsdragning inom vetenskapen har forskarna kunnat 
fokusera på sina intresseområden och samtidigt lyckats bibehålla gränsen mellan 
marknadsföring och kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014). Eftersom att det råder en 
tydlig uppdelning anses den vetenskapliga utvecklingen inom det strategiska forskningsfältet 
begränsad. Dessutom menar Falkheimer och Heide (2014) att kunskapsluckan mellan de olika 
delarna behöver utvecklas gemensamt för att undvika att bestående fenomen får nya 
definitioner som är av samma betydelse.  
 

4.3.1. Strategisk kommunikation i praktiken 

I en tvärvetenskaplig studie om strategisk kommunikation undersöks vilken typ av strategisk 
kommunikation som är mest lämpad att använda för att en organisation ska nå sina 
organisatoriska mål. Studien bygger på paneldiskussioner för att se hur den strategiska 
utvecklingen har förändrats. Studien utgick ifrån sex kategorier: ledning, marknadsföring, PR, 
teknisk kommunikation, politisk kommunikation och information/sociala 
marknadsföringskampanjer. Studien grundar sig i vilken typ av strategiskt arbete som har 
använts i praktiken (Hallahan et al., 2007).  
  
Inom den strategiska kommunikationen finns två steg som är av betydelse. Det första handlar 
om att definiera sina aktiviteter som strategiska och det andra är att identifiera om 
kommunikationsaktiviteten som kommuniceras är avsiktlig eller oavsiktlig. I studien 
presenteras strategisk kommunikation som ett brett begrepp som ger kommunikationsarbetet 
en tydlig riktning och målsättning, men begreppet bör ses som mångdimensionellt (Hallahan 
et al., 2007). Resultatet av studien visar att den strategiska kommunikationen har utvecklats 
med tiden och beskriver hur den används i praktiken. Det framgår i resultatet att den 
strategiska kommunikationen är avgörande för att studera hur organisationer arbetar med att 
skapa och utbyta mening med olika aktörer. Det innefattar både en organisations 
kommunikationsprocesser och en organisations kommunikationsresultat. Studien har ett stort 
fokus på hur organisationer påverkas i ett samspel mellan aktörer, kunder, medarbetare, 



18 
 

samhällsledare och media (Hallahan et al., 2007). Studien ger kunskap om hur den strategiska 
kommunikationen används i praktiken, samt vilka kategorier som är av stor betydelse inom 
forskningsfältet strategisk kommunikation. Kategorin PR är ett återkommande begrepp i 
studien (Hallahan et al., 2007) som även presenteras av forskarna Falkheimer och Heide 
(2014).  
 

4.4. Alkoholreklam 

I en studie om alkoholreklam presenterar forskarna Brennan et al. (2017) alkoholreklamens 
betydelse samt hur den påverkar människors konsumtionsbeteenden och attityder kring 
alkohol. En kvalitativ enkätstudie genomfördes online med 2174 deltagare. Respondenterna i 
studien var män och kvinnor i åldrarna 18–64 som hade konsumerat alkohol 1–2 gånger i 
veckan under det senaste året. Studien analyserade flera reklamannonsers textinnehåll och hur 
de påverkade mottagarna, samt vilken spridning annonserna fick i massmedia. Annonser som 
var topprankade gav större inverkan på människors beteenden och viljor att ändra sina 
beteenden kring alkohol. Reklamannonsen som fick bred spridning informerade om 
sambandet mellan alkohol och cancer vilket gav inverkan på en beteendeförändring hos 
respondenterna. Annonsen som fick låg spridning informerade på ett uppmuntrande sätt om 
att dricksvatten är ett alternativ för öl. Deltagarnas svar, baserat på reklamannonsen som 
enbart uppmuntrade om dricksvatten, visade att det fanns låg motivation för att ändra 
beteenden och vanor (Brennan et al., 2017). 
  
Forskarna analyserade även respondenternas svar kring sin hälsa som gav resultatet att 49 
procent av alla deltagare i studien löper risk att få långsiktiga eller kortsiktiga skador av 
alkohol. Däremot var 51 procent kategoriserade att i låg risk utsättas för skador. Forskarna 
kom fram till att alkoholrelaterad reklam kan förbättras genom att sprida information om 
alkoholens långvariga och skadliga risker. I studien framgår det att annonser med textinnehåll 
om alkoholens skadliga risker ökar effekten att påverka människors syn på alkohol till en mer 
kritisk syn (Brennan et al., 2017). 
 

4.5. Humor i reklam 

Forskarna Cline och Kellaris (2007) undersöker i en studie hur reklamannonser med innehåll 
av humor påverkar en mottagare. Resultatet av studien visar att ett humoristiskt budskap kan 
ha en positiv påverkan på minnet. Detta gör att en publik som exponeras för reklam med 
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humor som innehåll har lättare att komma ihåg en reklamannons. Att använda humor som ett 
verktyg för att bli ihågkommen som organisation och varumärke är en marknadsföringsteknik 
som är användbar. Det krävs dock en tydlighet från avsändaren där det framgår vad 
organisationen har för värdegrund. Det krävs också att varumärket har en tydlig koppling till 
humor för att reklamfilmen ska bli minnesvärd för mottagaren. Resultatet visar att en 
organisation som använder humor som uppmärksamhetsteknik på ett otydligt sätt kan skapa 
en tvetydig kommunikation till sina mottagare, vilket gör att det blir svårt för mottagaren att 
minnas reklamfilmen och vad varumärket står för (Cline & Kellaris, 2007). 
 
I en annan studie presenterar forskarna Weinberger och Gulas (1992) att reklamannonsörer 
ser humor som ett effektivt marknadsföringsverktyg. I en enkätstudie som marknadsförare 
och reklamannonsörer deltog i svarade 94 procent att humor skapar uppmärksamhet hos en 
publik. Dessutom genomfördes en enkätstudie för reklamforskare där 55 procent svarade att 
humorbaserad reklam är dominerande för att fånga en mottagarens uppmärksamhet jämfört 
med reklam som saknar humorinslag (Weinberger & Gulas, 1992). 
 
De två studierna visar på att mottagare som exponeras av reklammaterial som innehåller 
humor tenderar att ge reklammaterialet mer uppmärksamhet och att organisationerna som 
sänder ut detta blir mer igenkända (Cline & Kellaris, 2007). Därav är humor ett effektivt 
verktyg för att nå en publik och samtidigt läggas på minnet som varumärke (Weinberger & 
Gulas, 1992).  
 

4.6. Alkoholkonsumtion 

Forskaren Ledermann genomförde flera studier för att förstå vilka konsekvenser 
alkoholkonsumtionen har på människor och samhället. I mitten av 1900-talet skapade 
Ledermann den så kallade ”totalkonsumtionsmodellen”. Denna modell har blivit avgörande i 
forskningen kring alkohol då den beskriver hur alkoholvanor sprids i samhället. Modellen 
ligger till grund för den svenska alkoholpolitikens syfte att med hjälp av 
detaljhandelsmonopol minska alkoholkonsumtionen. Med hjälp av totalkonsumtionsmodellen 
går det att få resultat på hur alkohol sprids hos medborgare, samt hur alkoholkonsumtionen är 
fördelad i ett visst område. Sambandet var återkommande i Ledermanns studier även fast 
studierna genomfördes under olika tidsperioder och i olika geografiska områden (Enefalk & 
Svensson, 2012). Totalkonsumtionsmodellen har haft stor inverkan på den svenska politiken. 
De regler som råder kring alkoholpolitiken, med minskad åtkomst av alkohol, bidrar till 
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mindre konsumtion av alkohol. Dessutom hjälper skatter och detaljhandelsmonopolsregler till 
att minska tillgängligheten på marknaden (Hasselgren, 2012). 
 I en undersökning om svenska ungdomars alkoholkonsumtion studerades hur svenska 
ungdomar konsumerade alkohol mellan år 1995 och 2012. Studien genomfördes för att 
kartlägga hur individers alkoholkonsumtion förändras under en längre tid, samt för att 
undersöka hur alkohol- och drogvanorna såg ut bland studenter i årskurs nio. Den 
genomfördes också för att studera sambandet mellan genomsnittlig konsumtionsvolym och 
högkonsumtionsvolym av alkohol. Respondenterna fick själva rapportera om sina individuella 
alkoholvanor och hur de såg på sina eventuella alkoholrelaterade problem. Resultatet visade 
att svenska ungdomar som konsumerar alkohol lider av negativa konsekvenser. Den viktigaste 
faktorn i studiens resultat beskriver hur synen normalkonsumenten av alkohol. Uppfattningen 
av den så kallade normalkonsumenten skilde sig åt mellan respondenterna. Därav är 
normalkonsumenten den viktigaste faktorn för hur individer påverkas av och ser på vad som 
är normal konsumtion av alkohol. Synen på normalkonsumenten påverkar utvecklingen av 

självrapporterade	alkoholrelaterade	problem.	Trots att resultatet hade en stabil utveckling 

bland ungdomarna förekom ett ökat konsumtionsbeteende med 1 procent, vilket betyder att 
inrapporterade alkoholrelaterade problem ökat med 0,5–0,6 procent baserat på deltagarnas 
svar i studien (Landberg et al., 2017).  
 
De två studierna gör det möjligt att förstå hur alkoholkonsumtionen ser ut och hur den 
påverkar människors beteenden kring alkohol. Med hjälp av studierna går det att se hur 
konsumtionsbeteendet av alkohol påverkar synen på drycken. Med denna vetskap om 
alkoholens effekter är det nödvändigt att studera hur fenomenet, d.v.s. Systembolagets delade 
värderingar kommer till uttryck i deras marknadskommunikation då alkoholen har en tydlig 
skadlig påverkan. 
 

4.7. Alkoholmonopol 

I en studie om folkhälsan och det svenska detaljhandelsmonopolet har forskare analyserat hur 
alkoholkonsumtion, alkoholpolitik och alkoholrelaterade problem skulle komma att påverkas 
om alkoholmonopolet avskaffades (Stockwell et al., 2017). Resultatet av studien visar att en 
privatisering av försäljning av alkohol, och därmed en avskaffning av Systembolagets 
monopol, skulle leda till högre konsumtion av alkohol. Detta skulle i sin tur leda till ett flertal 
konsekvenser. De alkoholrelaterade sjukdomarna, såsom cancer, mag- och tarmsjukdomar, 
infektionssjukdomar samt psykiska sjukdomar och dödsfall skulle öka. En privatisering av 
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alkoholförsäljning skulle även leda till mer lobbying om att minska regleringarna och tillåta 
mer konkurrens. Därmed beskriver forskarna att Systembolagets monopol bör skyddas för att 
förhindra en ökad alkoholkonsumtion och fler alkoholrelaterade skador. Forskarna menar 
även att det finns delar som Systembolaget skulle kunna arbeta med mer för att uppnå resultat 
som gynnar deras samhällsuppdrag (Stockwell et al., 2017). 
 

4.8. Vårt bidrag 

Det som presenteras är forskning om alkoholrelaterad reklam med budskap att påverka 
människors attityder. Det finns dock mindre forskning om ämnen som handlar om att binda 
samman en organisations varumärkesbyggande med alkohol och etik. Det finns även mindre 
forskning om hur en verksamhet hamnar i ett etiskt dilemma genom marknadsföring av sin 
organisation. Som icke vinstdrivande och statligt ägt företag står Systembolaget i ett dilemma 
då företaget marknadsförs i medier. Gromark och Melin (2013) beskriver hur viktiga 
marknadsföringsstrategier är för verksamheter med monopol för att inte riskera att monopolet 
luckras upp och försvinner. De menar också att en varumärkesorienterad inriktning i 
marknadsföringen skapar ett större förtroende från allmänheten. Genom Systembolagets 
ansvarsredovisning går det att konstatera att Systembolaget arbetar med en mer 
varumärkesorienterad inriktning (Systembolaget, 2017). I studien om alkoholmonopol 
beskriver Stockwell et al. (2017) hur avskaffning av Systembolagets alkoholmonopol skulle 
leda till högre alkoholkonsumtion och därmed göra större skada på samhället. Genom dessa 
studier går det att konstatera att om Systembolaget skulle lägga mindre fokus på 
marknadsföring så skulle monopolet riskera att försvinna, och om monopolet försvinner ökar 
alkoholkonsumtionen i samhället. Denna tidigare forskning sammanbundet med den etiska 
frågan finns det mindre forskning kring. På grund av detta vill vi genom att sammanfläta de 
två forskningsfälten strategisk kommunikation och marknadskommunikation studera 
Systembolagets kommunikation ur två perspektiv som är mycket viktiga för att få svar på våra 
frågeställningar. 
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5. Teori 

I det här kapitlet redogörs studiens teori. Studien utgår från det teoretiska ramverket 
multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). Kapitlet ger en inblick i vad teorin innebär och 
centrala begrepp som används som analysverktyg presenteras. Dessa förklarar varför MCDA 
är en passande teori för att studera underliggande budskap. I teorin beskrivs de diskursiva 
teman som återkommer i analyskapitlet och resultatkapitlet. 
 

5.1. Multimodal kritisk diskursanalys som teori 

I diskursanalysen är teori och metod sammankopplade. Diskurser är språkliga konstruktioner, 
sedda ur ett socialt, politiskt eller kulturellt perspektiv. Utifrån ett visst perspektiv kopplas 
sedan särskilda idéer och tolkningar till den enskilda språkliga konstruktionen. Textförfattaren 
gör alltså, medvetet eller omedvetet, diskursiva val (Machin & Mayr, 2012). Genom en 
diskursanalys går det sedan att analysera dessa språkliga konstruktioner för att tala om världen 
och för att förstå den. Enligt Norman Faircloughs teori om kritisk diskursanalys bidrar 
diskurser till att skapa den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom 
teorier och metoder problematiserar och undersöker den kritiska diskursanalysen “relationerna 
mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang” 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). 
  
Den multimodala kritiska diskursanalysen (MCDA) har sin grund i den kritiska 
diskursanalysen (CDA). Inom CDA finns teorier och metoder som har utvecklats för att 
kunna analysera och beskriva praxis och konventioner i språket och på så sätt ta reda på 
underliggande politiska och ideologiska budskap (Machin & Mayr, 2012). I slutet av 1980-
talet började teoretiker inse att en text inte bara kommuniceras genom det språkliga utan även 
genom andra semiotiska modeller, såsom bilder. Teoretikerna menar att de övriga teorierna 
och metoderna som används för att studera det visuella, såsom semiotiken, saknade verktyg 
för att ge en mer exakt analys. Detta beror på att det görs en koppling mellan både bild och 
text. MCDA visar hur fotografier, bilder, diagram och annan grafik också har en mening och 
hur dessa kan kopplas samman med den tillhörande texten (Machin & Mayr, 2012). Eftersom 
att den här studien har till syfte att analysera reklamfilmer som bygger på bred språklig 
kommunikation är MCDA en passande teori att använda. 
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5.1.1. Diskurser 

Inom MCDA är sändarens textbudskap en del av den kommunikativa och språkliga 
kommunikationen som sänds ut till mottagaren. De språkliga textverktyg som används av 
sändaren kallas för diskurser. Diskurser kommer ursprungligen från en social, kulturell eller 
politisk synvinkel (Wodak, 2011). Med diskurser går det att analysera, förstå och tolka texter, 
samt att förklara ett textinnehålls betydelse på ett systematiskt sätt. Enligt Wodak (2011) 
handlar diskurser om hur ord, fraser, argument, ämnen och större element har ett samband 
med helheten i en text. Användningen av diskurser i texters intertextualitet visas på olika sätt 
beroende på hur textförfattaren väljer att kommunicera språkligt med uttryck. Det innebär att 
varje text har ett unikt budskap och kan tolkas på olika sätt styrt av de språkliga verktyg som 
används samt vilken synvinkel diskursen utgår ifrån. Utöver detta har språkets uttryck i en 
text stor betydelse för hur texten uppfattas i dess tolkning och idéer. Det styrs av hur sändaren 
av texten kommunicerar i sitt språkliga val av diskurser där det kan förekomma både 
medvetna och omedvetna språkliga val (Wodak, 2011). 
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6. Material och metod 

I kapitlet presenteras det material som samlats in för att studeras och som ligger till grund för 
studiens frågeställningar. Då studien utgår ifrån att undersöka Systembolagets 
marknadskommunikation är det insamlade materialet lämpligt att använda för att genomföra 
studien. I kapitlet presenteras även studiens insamlingsmetod. Studien utförs med multimodal 
kritisk diskursanalys (MCDA) då denna metod lämpar sig bäst för att besvara 
frågeställningarna och möjliggöra att studera underliggande budskap i text och bildmaterial. 
Kapitlet avslutas med att presentera den metodkritik som finns. 
 

6.1. Material 

Studiens material är hämtat från Systembolagets Youtubekanal. I studiens material ingår tre 
reklamfilmer som tillsammans utgör en reklamkampanj. De tre reklamfilmerna handlar om 
Systembolagets resa mot att hitta de bästa produkterna på marknaden. De tre reklamfilmerna 
har även visats i TV4. Systembolaget har även andra reklamfilmer publicerade på sin 
Youtubekanal (Systembolaget, 2018). Reklamfilmen “Avfärden” publicerades den 2 oktober 
och är 46 sekunder lång. Reklamfilmen “Vatten” publicerades den 12 oktober 2018 och är 10 
sekunder lång, och reklamfilmen “Pinot Noir” publicerades den 12 oktober 2018 och är 31 
sekunder lång. Materialet är sammanlagt en minut och 27 sekunder långt. Då studien syftar 
till att analysera Systembolagets marknadskommunikation i dag har vi valt att studera just de 
senaste reklamfilmerna som publicerades i oktober 2018. Vi valde att studera reklamfilmer 
där karaktären ”experten” är med. Det finns fler reklamfilmer som karaktären medverkar i 
utöver de tre vi har valt att studera. De reklamfilmer som finns publicerade på Youtube utöver 
de vi har valt är alla över två år gamla. Eftersom att vår studie syftar till att studera 
Systembolagets marknadskommunikation i dag är därför endast de tre senaste reklamfilmerna 
från 2018, med ”experten” som karaktär, relevanta att studera. Gemensamt för dessa tre 
reklamfilmer är att varje film är under en minut lång och att de två huvudkaraktärerna 
”experten” och ”kvinnan” finns med i alla filmer (Systembolaget, 2018). 
 

6.1.1. Insamlingsmetod 

Studiens material har inhämtats genom fri tillgång på Youtube och är därmed tillgängligt för 
alla. Textmaterialet i reklamfilmerna har transkriberats ordagrant och inget har tagits bort. En 
transkribering av textmaterialet finns både i analysen och som en bilaga. För att beskriva de 
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ickeverbala språkliga resurserna i materialet används hakparenteser, exempelvis [Dricker ur 
glaset och spottar ut vätskan]. Reklamfilmerna är på engelska och har översatts till svenska 
med hjälp av undertexterna som finns. 
 

6.1.2. Valda reklamfilmer 

Reklamfilm 1 – Avfärden: Reklamfilmen ”Avfärden” är den första filmen i reklamkampanjen. 
Reklamens början utspelar sig utanför Systembolagets butik där karaktärerna experten och 
kvinnan lastar in sina tillhörigheter i en skåpbil och förbereder för avresa. De åker sedan iväg 
tillsammans i skåpbilen i vad de beskriver som en jakt på de bästa produkterna på marknaden. 
I bilen diskuterar karaktärerna hur en bra försäljning går till och de har olika åsikter vad gäller 
detta. 
 
Reklamfilm 2 – Vatten: I reklamfilmen ”Vatten” befinner sig de tre karaktärerna på ett 
ölbryggeri. I bakgrunden av scenen visas maskiner där tillverkningen av öl görs. Det som 
visas i reklamfilmen är att öltillverkaren håller i en vattenkanna och berättar att vattnet är 
viktigt för att öltillverkningen. Kvinnan och experten håller i varsitt vattenglas. Experten 
provsmakar vattnet från glaset han håller i handen och spottar ut vattnet på golvet.  
 
Reklamfilm 3 – Pinot Noir: Reklamfilmen ”Pinot Noir” utspelar sig i en utomhusmiljö. 
Filmen inleds med att experten sitter och läser en karta. Kvinnan kommer då fram och när 
mannen ser henne ger han ett förslag på en ny plats de kan åka till. Dock beskriver kvinnan att 
platsen mannen föreslagit är en druva. Han fortsätter sedan att nämna namn som han tror är 
platser tills kvinnan svarar att det sista namnet som han nämner faktiskt är en plats. De 
kommer överens om att det blir deras nästa destination och börjar sedan att röra sig mot en 
skåpbil. 
 

6.2. Multimodal kritisk diskursanalys som metod 

Med multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som metod går det att ta reda på 
underliggande budskap, språkliga konstruktioner och dolda ideologier i ett textmaterial. Det 
går även att analysera visuella element i bilder. För att kunna avslöja en texts exakta budskap 
krävs vissa analytiska verktyg. Det finns betydelser i texter som inte uttrycks bokstavligen. 
Underförstådd information är en del av en text och kan kopplas till underförstådda budskap 
(Machin & Mayr, 2012). MCDA är en lämplig metod för att studera Systembolagets 
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reklamfilmer då metoden används för att bryta ner textmaterialet. På så sätt går det att studera 
materialet på en språklig grundlig nivå vilket är en förutsättning för att genomföra analysen då 
underliggande budskap studeras. Genom de analytiska verktygen som används går det att 
analysera visuella element och skriftlig text, samt enskilda ord i det verbala språket (Machin 
& Mayr, 2012). MCDA är en passande metod för studien då den syftar till att analysera 
Systembolagets underliggande budskap i deras reklamfilmer samt att problematisera 
Systembolagets marknadskommunikation och deras dubbla värderingar som är studiens 
fenomen. 
 

6.3. Begrepp 

6.3.1. Utelämning 

I den sociala praktiken är det svårt att återspegla allt från en text. Därför används 
analysverktyget utelämning för att se vilken information som inte nämns eller som har tagits 
bort från en text. Exempelvis återspeglas inte hur bönderna i Hamletscenen slet med att harva 
skörden (Machin, 2013). Machin (2013) beskriver hur informationen om bönderna utelämnas 
i scenen och hur delar av representationen och textinnehållet tagits bort. Om det hade varit 
kvar så hade innehållet skapat en annan mening. Genom att använda analysverktyget 
utelämning går det att studera vilka perspektiv som utelämnas i studiens material.  
 

6.3.2. Lexikala val 

Lexikala val handlar om hur en textförfattare på olika sätt kan påverka sina mottagare genom 
en viss auktoritet. Textförfattaren vill oftast påverka sina mottagare medvetet men det kan 
även ske omedvetet. Det kan exempelvis ske genom hierarkiska verktyg eller genom juridiska 
metoder. Det kan handla om att använda personer med expertkompetens för att påverka sin 
mottagare, eller om att förhålla sig på ett visst sätt för att följa lagen (Machin & Mayr, 2012). 
Dessa verktyg syns ofta i exempelvis sminkreklamer där vetenskap och expertkunskap 
används för att övertyga mottagarna om att välja vissa produkter, även om det ibland saknas 
kunskap om detta (Machin & Mayr, 2012). I reklamfilmerna finns två huvudkaraktärer och en 
övrig karaktär. Lexikala val används för att se vilka ordval dessa karaktärer använder i 
filmerna. Genom att studera lexikala val går det att se hur Systembolaget framställs av 
karaktärerna. 
 



27 
 

6.3.3. Strukturella motsättningar 

Ett ord har inte bara en betydelse för sig själv. När ord sätts samman kan en helt ny betydelse 
skapas då orden blir ett nätverk av en mening. Strukturella motsättningar innebär att flera ord 
i ett sammanhang skapar en mening. Genom att ord har olika värdeladdningar skapas 
motsättningar. Strukturella motsättningar i text kan exempelvis vara “ond-god”, “bra-dålig” 
eller “demokrati-kommunism”. De strukturella motsättningarna visas inte alltid, dock är det 
vanligt att det förekommer andra ord som gör att ordet konnoteras till den indirekta 
betydelsen. Exempelvis associeras ordet “dåligt” indirekt med ordet “bra”. Med begreppet 
strukturella motsättningar som verktyg går det att studera vad ord betyder när de sätts i en 
större kontext (Machin & Mayr, 2012). De strukturella motsättningarna är ett verktyg för att 
studera hur Systembolaget framställer sina produkter. På så sätt går det även att studera om, 
och i så fall hur, Systembolagets samhällsansvar kommer till uttryck i studiematerialet. 
 

6.3.4. Attribut och scenmiljö 

Begreppet attribut används för att studera hur normer och idéer kommuniceras av visuella 
objekt samt vad dessa objekt representerar genom diskurser (Machin & Mayr, 2012). Med 
hjälp av verktyget går det att studera reklamfilmernas olika objekt samt hur dessa 
kommunicerar olika värderingar. Scenmiljö är ett verktyg som används för att studera hur 
identiteter, handlingar och idéer representeras. Scenmiljö studerar hur miljöerna ser ut 
generellt (Machin & Mayr, 2012). Verktygen attribut och scenmiljö används för att studera 
hur visuella tecken framställs i Systembolagets reklamfilmer. Skillnaden mellan attribut och 
scenmiljö är att attribut fokuserar mer på objekten medan scenmiljö fokuserar mer på 
omgivningen (Machin & Mayr, 2012). 
 

6.3.5. Antaganden 

I texter förekommer det meningar som gör att människor gör antaganden av det som 
kommuniceras. Begreppet beskrivs enligt Machin och Mayr (2012) som ett verktyg för att 
övertyga en publik utan att tydligt informera om verktygets ideologi. Antaganden kan 
användas för att stärka ett argument så att det ska uppfattas mer logiskt och trovärdigt. 
Exempelvis kan meningen “Min väska är tung” uppfattas på olika sätt av olika personer då 
ordet “väska” och “tung” har olika betydelse och värderas på olika sätt för olika personer 
(Machin & Mayr, 2012). 
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6.4. Tematisk analys 

För att studera textmaterial djupare används språkliga verktyg. Det är ett tillvägagångssätt där 
de språkliga verktygen delas in i olika teman. Temana underlättar för att studera en text 
djupare då olika sammansatta teman kan skapa olika betydelser. En tematisk analys studerar 
en texts tolkning och interaktiva påverkan som kan skapa betydelse i de språkliga verktygen. 
Den tematiska analysen studerar också de tolkningar som finns utanför texten (Wodak & 
Krzyżanowski, 2008). De språkliga verktygen kan dock vara svåra att tolka; dels för att de 
kan ha olika betydelser, och dels för att de får olika betydelser i olika diskurser och 
sammanhang. En diskurs kan exempelvis innehålla flera språkliga verktyg. För att studera vad 
en diskurs innehåller används semantiska scheman. Med hjälp av semantiska scheman går det 
att urskilja diskursiva teman ur en text. Ett diskursivt tema underlättar för att studera enskilda 
diskurser och därmed förstå textmaterialets kontext (Wodak & Krzyżanowski, 2008). Ett 
exempel på hur ett språkligt verktyg kan används utifrån en politisk synvinkel är genom att en 
politiker använder sig av akademiska ord för att uppfattas trovärdig i sin argumentation. Om 
politikern, som då är sändaren, kommunicerar politiska budskap med akademiska ord, är 
exempelvis akademiskt ett passande tema (Wodak & Krzyżanowski, 2008). 
 

6.5. Metodkritik 

Metoden MCDA har fått kritik för sitt tillvägagångssätt och syfte. MCDA kommer 
ursprungligen från CDA och båda metoderna har fått kritik som beskriver hur textförfattaren 
är den som objektivt studerar ett material utifrån egna tolkningar av text och bild. Alla 
människor har olika erfarenheter och kunskaper som gjort att kritiker har ifrågasatt MCDA 
som metod. Enligt kritikerna grundar textförfattaren sin analys i egna åsikter istället för att 
motivera resonemangen i analysen med en teoretisk grund. Bland annat anses MCDA vara en 
för detaljerad metod som gör det svårt för forskare som använder den att bearbeta stora 
mängder data som är användbara för kvalitativ undersökning (Machin & Mayr, 2012). I den 
här studien baseras hela analysen på en teoretisk grund för att hållas neutral från egna 
tolkningar. Genom teman och analytiska verktyg smalas mängden data ner för att en ordentlig 
analys ska kunna genomföras. Därför är MCDA är den mest passande analysmetoden för den 
här studien. 
  
 

 



29 
 

7. Analys 

I studiens analys presenteras ett semantiskt schema som förtydligar hur analysens teman hör 
samman med det som uttrycks i reklamfilmerna. Med hjälp av lämpliga analysverktyg 
studeras sedan underliggande budskap. Analysen utgår ifrån tre teman: alkohol som något 
exklusivt, alkohol som något humoristisk och Systembolagets tvärtomspråk. 
 
I analyskapitlet presenteras studiens teman som ligger till grund för analysen. Det förklaras 
även hur begreppen utelämning, lexikala val, strukturella motsättningar, attribut, scenmiljö 
och antaganden är viktiga element för att analysera de underliggande budskapen i 
reklamfilmerna. De teman som urskiljs utifrån de diskursiva valen i de tre reklamfilmerna är: 
alkohol som något exklusivt, alkohol som något humoristiskt och Systembolagets 
tvärtomspråk.  Efter att noggrant ha studerat reklamfilmerna så visades först temat alkohol 
som något exklusivt. Det framgår då karaktärerna reser iväg för att få tag på vad som beskrivs 
som de bästa produkterna på marknaden. Även det andra temat alkohol som något 
humoristiskt framgick tydligt då alla tre reklamfilmerna har en humoristisk underton. Det 
visas dels genom sarkasm och dels genom provokativa handlingar av experten. Det tredje 
temat krävde mer tid och vidare analyser då det till en början inte framgick lika tydligt som de 
andra två temana. Temat Systembolaget som tvärtomspråk går att urskilja på ett djupare plan 
som presenteras senare i den här analysen. Alkohol framstår i reklamfilmerna som något 
exklusivt då alla tre filmer handlar om jakten på de bästa produkterna i fina miljöer. 
Reklamfilmerna presenteras också med en humoristisk ton då experten, som ska framstå som 
försäljningsexpert, framställs som flamsig när kvinnan, som representerar Systembolaget, 
argumenterar emot. Utifrån dessa två teman går de sedan att urskilja ett tema som handlar om 
Systembolagets tvärtomspråk. Nedan presenteras ett semantiskt schema som visar studiens tre 
teman och som beskriver hur de hör ihop. Dessa studeras sedan djupare med hjälp av 
metodologiska begrepp. 
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Figur 7., Semantiskt schema 
 
 

7.1. Alkohol som något exklusivt 

I alla tre reklamfilmerna konstrueras alkohol som något exklusivt. Detta görs genom 
scenmiljö och attribut samt genom lexikala val och strukturella motsättningar. I 
reklamfilmerna åker experten och kvinnan ut på en resa med bil för att hitta de bästa 
produkterna på marknaden. Att åka på “turné” och söka efter produkter indikerar starkt att 
produkterna konstrueras som exklusiva då de framställs som svåra att få tag på. 
 
De tre reklamfilmerna utspelar sig i olika scenmiljöer och sammanfattningsvis går det att 
konstatera att experten och kvinnan är på resande fot då mannen redan i den första 
reklamfilmen, ”Avfärden”, säger: ”Britta! Jag är så peppad på vår resa.”. I reklamfilmen 
“Pinot Noir” är scenmiljön en exotisk plats med ett landskap som tillsammans med attributen 
går att koppla till att platsen inte är Sverige. I reklamfilmen syns färgglada hus och även en 
skylt där det står “Hotel” vilket indikerar att experten och kvinnan befinner sig utomlands. 
Experten sitter och håller i en karta. Detta attribut förstärker känslan av att karaktärerna 
befinner sig utomlands. Alkohol framställs här som exklusivt då scenmiljön är en plats långt 
ifrån Sverige. Därmed går det att konstatera att produkterna som experten och kvinnan är på 
jakt efter är svåra att få tag på och därmed exklusiva. Eftersom att Systembolaget är ett 
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företag som främst säljer alkoholhaltiga drycker dras slutsatsen att det just är alkoholhaltiga 
produkter som ska hittas i reklamfilmerna. Systembolagets logotyp syns tydligt som attribut i 
de olika reklamfilmerna. 
 

 
”Pinot Noir”, Youtube 12 oktober 2018 
 

Öltillverkaren: Vårt vatten är viktigt för den här typen av öl. 

Experten: [Dricker ur glaset och spottar ut vätskan] Britta, haha. Bra försök. Köp inte! Det är inte 

öl, det är vatten. [Systembolagets logotyp visas] (Youtube 2018). 

 

Alkohol konstrueras också som något exklusivt genom lexikala val. I reklamfilmen “Vatten” 
säger öltillverkaren: “Vårt vatten är viktigt för den här typen av öl.” och får svaret: “Bra 
försök. Köp inte! Det är inte öl, det är vatten.”. Här framställer experten vatten som något som 
är sämre än öl. Eftersom att vatten inte innehåller alkohol, medan öl gör det, framställs öl vara 
mer exklusivt än vatten och därmed framställs även alkohol som exklusivt. Då experten 
dessutom framställs som expert på att sälja blir han även mer trovärdig än öltillverkaren i 
denna scen. 
 
Kvinnan: [Lastar in resväska i bil med Systembolagets logotyp på, utanför Systembolagets butik]. 

Experten: Britta! Jag är så peppad på vår resa. 

Kvinnan: Jeff? Jag visste inte att du skulle komma. [Iklädd Systembolagets arbetskläder med 

organisationens logotyp på]. 

Experten: Åh, du kommer vara glad att jag är med. Jag ska lära dig alla mina tricks. [Sätter sig i 

bilen]. Kapitel 1: Fokusera på vinsten. Väldigt intressant! 
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Kvinnan: Vi vill inte maxa vinsten. Vi vill hitta riktigt bra produkter. 

Experten: Exakt! En såld flaska är en bra flaska. Som jag skriver här: Köp billigt, sälj dyrt! 

Kvinnan: Det är motsatsen till hur vi jobbar. 

Experten: Exakt! Vinsten är det enda som betyder något. 

Kvinnan: Jag håller inte alls med. [Leende på läpparna]. 

Experten: Vet du Britta, du och jag är väldigt lika. Jag tror att detta är början på en vacker 

vänskap. Det här kommer bli jättebra! [Systembolagets logotyp visas] (Youtube 2018). 

 
Det förekommer även strukturella motsättningar i reklamfilmerna. I filmen “Avfärden” säger 
kvinnan: “Vi vill hitta riktigt bra produkter.”. Detta indikerar att det även finns dåliga 
produkter. Genom karaktärernas beskrivning av hur de endast ska hitta bra produkter skapas 
en känsla av att Systembolagets produkter är mer exklusiva än andra. De strukturella 
motsättningarna i replikerna förstärks av miljön i reklamfilmerna och att kvinnan och 
experten reser bort. Det gör att temat alkohol som något exklusivt tydligt visas.  
 
Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att alkohol framstår som något exklusivt. Att 
framställa alkohol som något exklusivt indikerar på att varorna är svåra att få tag på och den 
konstruktionen skapar en syn på alkoholkonsumtion som exklusivt och därmed något som är 
eftersträvansvärt. Detta kan innebära konsekvenser för samhället. Systembolagets exklusivitet 
förstärks också på så sätt att företaget har monopol på alkoholförsäljning och därmed inte har 
någon konkurrens på marknaden. Systembolaget visar tydligt att de i reklamfilmerna 
prioriterar att marknadsföra varumärket snarare än deras samhällsuppdrag. 
 

7.2. Alkohol som något humoristiskt 

I reklamfilmerna förekommer humor utifrån de språkliga medel som konstrueras. Experten 
och kvinnan pratar med varandra och har skilda åsikter i alla filmer. Genom att deras olika 
åsikter skiljer sig åt, skapas en humoristisk underton i dialogen mellan dem. Detta framgår 
tydligt i transkriberingen nedan. 
 
Experten: Hej Britta! Ska vi inte ta en sväng till Pinot Noir? Jag kan bara inte hitta det på kartan. 

Kvinnan: Pinot Noir är inte en plats, det är en druva. 

Experten: Jag är ganska säker på att det är båda. Då tar vi Cabernet Sauvignon. 

Kvinnan: Också en druva. 

Experten: Merlot? 
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Kvinnan: Druva. 

Experten: Sauvignon Blanc? 

Kvinnan: Druva. 

Experten: Zinfandel? 

Kvinnan: Druva. 

Experten: Chablis? 

Kvinnan: Det är ett ställe! (Youtube, 2018) 

 

Det finns information som inte visas i reklamfilmerna. Exempelvis utelämnas information i 
reklamfilmen “Avfärden” om vilka ”tips och tricks” experten ska lära ut när han säger: “Åh, 
du kommer vara glad att jag är med. Jag ska lära dig alla mina tricks. Kapitel 1: Fokusera på 
vinsten. Väldigt intressant!”. Eftersom det bara är ett “trick” från boken som beskrivs för 
kvinnan utelämnas information då boken har flera kapitel. Det gäller även i reklamfilmen 
“Pinot Noir” där kvinnan säger: “Pinot Noir är inte en plats, det är en druva.”. Som mottagare 
är det svårt att förstå vilken sorts druva kvinnan syftar på då den publik som exponeras av 
reklaminnehållet inte har kunskaper om olika druvor. Det gör att delar av information kring 
druvor utelämnas och publiken får svårt att avgöra vad Systembolaget kommunicerar, då både 
platsen och druvan uppfattas på ett humoristiskt sätt. I reklamfilmen “Vatten” säger experten: 
“Köp inte! Det är inte öl, det är vatten.”. Detta ger mottagaren en uppfattning om att vatten är 
sämre än öl och inte bör drickas då det praktiskt taget är vad experten säger rakt ut. Det finns 
en underton av humor men information om att alkoholen är skadlig för hälsan och att vatten är 
hälsosamt är information som utelämnas då det inte nämns överhuvudtaget. I dialogen mellan 
kvinnan och experten finns det en lekfull och skämtsam ton som visar studiens tema, humor, i 
analysen. 
  
I alla tre reklamfilmerna finns lexikala val som förstärker den humoristiska undertonen. 
Exempelvis säger experten: ”Exakt! En såld flaska är en bra flaska. Som jag skriver här: Köp 
billigt, sälj dyrt!” och kvinnan svarar experten: “Det är motsatsen till hur vi jobbar.”. När 
experten och kvinnan talar emot varandra på detta sätt skapas en underton av humor i deras 
skilda åsikter om försäljning i reklamfilmen “Avfärden”. 
  
I reklamfilmen “Vatten” visas lexikala val när öltillverkaren säger: “Vårt vatten är viktigt för 
den här typen av öl.”. Direkt efter att öltillverkaren sagt sin replik svarar experten: “Britta, 
haha. Bra försök. Köp inte! Det är inte öl, det är vatten.”. Detta visar på att experten känner 
sig lurad av öltillverkaren då det som serverats är ett glas med vatten, trots att experten vet att 
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han har blivit serverad vatten. Humorn visas tydligt genom utformningen av expertens replik. 
Denna språkliga resurs visar att reklamfilmen “Vatten” framställer alkohol som humoristiskt i 
scenen som spelas upp vid ölbryggeriet.   
 
I reklamfilmen “Pinot Noir” finns lexikala val. Detta visas exempelvis när experten nämner 
olika namn som han tror är platser återkommande gånger, exempelvis i repliken: ”Hej Britta! 
Ska vi inte ta en sväng till Pinot Noir? Jag kan bara inte hitta det på kartan.”. Kvinnan svarar 
att det är druvor han nämner och inte platser: ”Pinot Noir är inte en plats, det är en druva.”. I 
den här dialogen är de lexikala valen av betydelse eftersom experten säger: ”Jag är ganska 
säker på att det är båda. Då tar vi Cabernet Sauvignon.” och kvinnan svarar: “Också en 
druva.”. Karaktärernas samtal visar en skämtsam ton då de talar emot varandra. Till slut säger 
experten: “Chablis?” och kvinnan svarar: “Det är ett ställe!”. Med de lexikala valen och 
kartan som attribut skapas en skämtsam stämning i samtalet mellan experten och kvinnan, 
vilket ger reklamfilmen humor. Experten spelar återkommande gånger ovetandes om att alla 
namn han nämner är druvor, samtidigt som kvinnan säger emot expertens påståenden. Detta 
visar att alkohol kan kopplas till humor i dialogen mellan experten och kvinnan i 
reklamfilmen. 
 
I alla tre reklamfilmerna finns visuella element som kommunicerar olika värderingar. Det 
förekommer även objekt som kan kopplas till alkohol som humor. I reklamfilmen “Avfärden” 
är scenmiljön en vit skåpbil som experten och kvinnan sitter i. Experten håller en bok i handen 
som heter: “How to make big money”. Boken är ett attribut som i reklamfilmen framställs 
som humoristisk eftersom att boktiteln starkt säger emot vad kvinnans syfte med försäljning 
framställs vara. I filmen “Vatten” är experten ett attribut som förstärker den humoristiska 
undertonen då han strax efter att ha tagit en klunk vatten spottar ut vattnet från munnen. 
 

 
”Avfärden”, Youtube 2 oktober 2018 ”Vatten”, 12 oktober 2018 
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Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att alla tre reklamfilmerna innehåller en 
humoristisk underton. Humorn är ett verktyg för varumärket Systembolaget att fånga 
publikens uppmärksamhet. När de väl har publikens uppmärksamhet används inte denna för 
att kommunicera viktiga budskap fullt ut. Istället visas bilder på företagets logotyp och 
alkoholens risker utesluts. I reklamfilmen ”Vatten”, när mannen säger: ”Britta, haha. Bra 
försök. Köp inte! Det är inte öl, det är vatten.” svarar inte kvinnan, som är Systembolagets 
representant, överhuvudtaget. Detta hade varit ett perfekt tillfälle för Systembolaget att 
markera att det mannen säger inte alls stämmer. De hade även kunnat poängtera riskerna med 
alkoholkonsumtion. Istället presenteras öl som något som är mycket bättre än vatten, vilket 
kan ge konsekvenser för samhället. Humorn skapar en nonchalans mot det allvarsamma i 
alkoholkonsumtion. Med humor som underton prioriteras Systembolagets varumärke över 
deras samhällsansvar. De kunde istället använt publikens uppmärksamhet för att informera 
om sitt samhällsansvar.  
 

7.3. Systembolagets tvärtomspråk 

I alla tre av Systembolagets reklamfilmer går det att urskilja ett så kallat “tvärtomspråk” där 
Systembolagets kommunikation tolkas på ett annat sätt än hur det framställs. Detta sker 
genom scenmiljö och attribut, utelämning, lexikala val, strukturella motsättningar och 
antaganden. 
 
I alla scenmiljöer i de olika reklamfilmerna syns Systembolagets logotyp tydligt som attribut. 
Ett exempel är logotypen som pryder den vita skåpbilen syns tydligt i två av reklamfilmerna. 
Reklamfilmen “Avfärden” inleds med en stor närbild på skåpbilen. Tillsammans med 
Systembolagets skylt som attribut går det att konstatera att karaktärerna befinner sig utanför 
Systembolagets butik. Detta visar på att experten och kvinnan är i Sverige, då Systembolagets 
butiker endast finns i Sverige. I scenmiljön utanför bilen syns en bakgrund som är grön, 
naturnära och har en blå himmel. Bakgrunden är ljus och upplevs som fridfull. Denna 
scenmiljö syns även i andra scener, exempelvis när bilen kör på en väg. Vid sidan av vägen 
syns träd och grön åkermark. Avslutningsvis i reklamfilmen visas en överskådlig bild över ett 
område som är filmat från himlen och ger ett helikopterperspektiv på omgivningen med sjö 
och skog längre bort i bilden. Även i denna avslutande scen syns Systembolagets logotyp. 
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”Avfärden”, Youtube 2 oktober 2018 
 
I reklamfilmen “Pinot Noir” står skåpbilen strategiskt placerad på höger sida. Den har backats 
in på en parkering för att logotypen ska kunna ta perfekt plats i bild. Systembolagets logotyp 
syns även tydligt på kvinnans kläder i alla reklamfilmer. I reklamfilmerna sker en utelämning 
av Systembolagets samhällsansvar. Det framgår inte i någon av filmerna hur Systembolaget 
arbetar för att minska alkoholkonsumtionen i samhället. Det framgår inte heller vilka risker 
alkoholen för med sig eller hur individer med alkoholrelaterade problem kan gå tillväga för att 
bli av med sitt beroende. Det ansvar som Systembolaget har fått av staten; att informera om 
alkoholens risker utelämnas helt. 
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”Pinot Noir”, Youtube 12 oktober 2018 
 
De lexikala valen i reklamfilmerna indikerar starkt att Systembolaget talar ett tvärtomspråk 
med sina mottagare. I reklamfilmen “Avfärden” svarar kvinnan i konversationen att 
Systembolaget inte vill maxa vinsten och att det är motsatsen till hur de jobbar då hon säger: 
”Vi vill inte maxa vinsten. Vi vill hitta riktigt bra produkter.”. Ändå syns ingen information i 
någon av reklamfilmerna om alkoholens risker och mottagaren blir väl medveten om vem 
avsändaren till reklamfilmen är då det inte går att missa Systembolagets logotyp. Genom en 
kombination av analysverktygen attribut, utelämning och lexikala val framgår det i 
reklamfilmerna att information om Systembolagets samhällsansvar saknas. Detta visar att 
Systembolaget talar ett tvärtomspråk med sina mottagare. 
  
I jakten på de bästa produkterna sker det i reklamfilmerna även en utelämning av alkoholfria 
alternativ. I en av reklamfilmerna säger experten flera olika namn som han tror är platser i 
världen. Kvinnan svarar att det inte alls är platser utan att det är druvor som det görs vin på då 
hon bland annat säger: ”Pinot Noir är inte en plats, det är en druva.”. Eftersom att 
Systembolagets produktsortiment framför allt består av alkoholhaltiga drycker kopplas dessa 
druvor till just alkohol. Det sker ingen beskrivning av alkoholfria drycker i någon av 
reklamfilmerna vilket visar tydligt att Systembolaget talar ett tvärtomspråk. Å ena sidan 
framgår det att Systembolaget inte vill maxa vinsten, men å andra sidan talas det om flera 
olika sorters druvor som Systembolaget säljer i sina alkoholhaltiga viner. 
  
I reklamfilmerna förekommer det antaganden för att argumenten mellan experten och 
kvinnan ska uppfattas mer logiska och trovärdiga. Exempelvis i reklamfilmen “Avfärden” har 
kvinnan och experten skilda åsikter som gör mottagaren förvirrad i frågan vart Systembolaget 
står i de skilda åsikterna. Experten säger till kvinnan: “Exakt! En såld flaska är en bra flaska. 
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Som jag skriver här: Köp billigt, sälj dyrt!” och kvinnan svarar: “Det är motsatsen till hur vi 
jobbar.”. Direkt efter detta säger experten: “Exakt! Vinsten är det enda som betyder något.” 
och kvinnan svarar: “Jag håller inte alls med.” med ett glatt tonläge. Det glada i 
konversationen förstärks genom attribut då kvinnans kroppsspråk visar att hon tar lättsamt på 
expertens åsikt genom att hon ler. Därmed sker ett antagande om att kvinnan accepterar 
expertens åsikter eftersom att hennes tonläge och kroppsspråk inte övertygar mottagaren om 
att hennes åsikt är den mest trovärdiga under argumentationen med experten. 
 
I reklamfilmen “Vatten” säger öltillverkaren: “Vårt vatten är viktigt för den här typen av öl.”. 
Experten svarar med att säga: “Britta, haha. Bra försök. Köp inte! Det är inte öl, det är 
vatten.” samtidigt som Systembolagets logotyp visas i reklamfilmen. Det är endast experten 
som argumenterar för att vatten inte är detsamma som öl. Kvinnan säger inget. Hon 
argumenterar alltså inte emot för att klargöra Systembolagets ståndpunkt eller för att på något 
sätt förtydliga deras samhällsansvar. Precis innan argumentationen sker spottar experten ut 
vattnet på marken. Här motiveras expertens handling och beteende med den argumentation 
han framför, vilket gör att mottagaren övertygas av expertens åsikt i reklamfilmen och det 
sker ett antagande i att öl är drickbart men inte vatten. Detta förtydligar Systembolagets 
tvärtomspråk. 
 
Det förekommer antaganden i reklamfilmen “Pinot Noir” när experten säger: ”Hej Britta! Ska 
vi inte ta en sväng till Pinot Noir? Jag kan bara inte hitta det på kartan.” och kvinnan svarar: 
“Pinot Noir är inte en plats, det är en druva.”. Experten svarar då övertygande: “Jag är ganska 
säker på att det är båda. Då tar vi Cabernet Sauvignon.” och kvinnan svarar experten: “Också 
en druva.”. I konversationen framstår experten som den som är mest övertygande i sin 
argumentation. Detta beror dels på att han säger “jag är ganska säker”, men också att han tar 
övertaget i konversationen med kvinnan. Tvärtomspråket visas här genom att det sker ett 
antagande av att expertens åsikt är viktigare än kvinnans och hans åsikt skiljer sig från 
kvinnans åsikt. Det antas alltså att mannen är experten och även den som har rätt i den här 
konversationen. Detta blir tvetydigt i Systembolagets kommunikation och skapar därmed ett 
tvärtomspråk. Otydligheten från Systembolaget gör att antagandet förstärks i sin kontext. 
 
Systembolagets tvärtomspråk skapar en stor förvirring då dubbla budskap visas. 
Organisationen väljer att anta att alla som exponeras av reklamfilmerna har kännedom om 
Systembolagets samhällsansvar, alkoholens risker och vad organisationen står för. Genom att 
anta att alla som exponeras av reklamfilmerna har samma grundkunskap finns det risk att det 
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som sägs mellan karaktärerna tolkas precis som det sägs och att publiken inte förstår 
sarkasmen eller vad Systembolaget står för i sina grundvärderingar. Deras reklamfilmer borde 
istället tala klarspråk. Det borde framgå vad Systembolaget arbetar för och alkoholens risker 
borde tydliggöras då det annars kan uppstå stora konsekvenser för samhället. Det borde även 
framgå eftersom att Systembolaget är den enda organisationen med tillstånd för 
alkoholförsäljning. Tvärtomspråket som visas gör att medborgare inte blir informerade om 
riskerna med alkoholkonsumtion. Det är svårt att förstå varför Systembolaget väljer att 
utforma sina reklamfilmer på det här sättet. Kvinnan i reklamfilmerna ska framstå som någon 
som både tycker och agerar tvärtemot vad experten i reklamfilmerna tycker och hur han 
agerar. Detta lyckas dock inte fullt ut och Systembolaget brister i sin kommunikation att 
kommunicera ut ett tydligt samhällsansvar. Systembolaget är en statlig myndighet som därför 
i grund och botten uppfattas som trovärdig. Därför är detta tvärtomspråk mycket riskfullt då 
de som högre makt kan påverka många människor i samhället. 
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8. Resultat 

Studiens resultat ämnar besvara frågeställningarna: Hur kommunicerar Systembolaget 
genom sin marknadskommunikation? På vilket sätt uttrycks Systembolagets uppdrag om 
samhällsansvar i deras tre senaste reklamfilmer? Genom vilka diskursiva teman framställs 
alkohol? Och hur anspelar studieobjekten på alkohol i reklammaterialet? Vad är det som 
utesluts? Genom tre övergripande teman: alkohol som något exklusivt, alkohol som något 
humoristiskt och Systembolagets tvärtomspråk har underliggande budskap i 
kommunikationen studerats. Kapitlet inleder med att presentera de två förstnämnda temana 
för att sedan avsluta med det sistnämnda. 
 

8.1. Tematisering av alkohol 

Systembolaget presenterar i sina reklamfilmer en ljuv och harmonisk värld. Stämningen är lätt 
och en humoristisk underton finns genomgående i alla reklamfilmer. Karaktärerna reser iväg 
för att hitta de bästa produkterna på marknaden. Jakten efter att finna nya produkter visas i 
alla tre reklamfilmerna då de befinner sig på olika platser. Systembolaget använder i 
reklamfilmerna experten som försäljningsexpert. Han får hela tiden svar på tal av den 
kvinnliga karaktären vilket skapar humor. Kvinnan representerar Systembolaget genom sin 
klädsel. Systembolaget använder humor i reklamfilmerna som hjälp för att kommunicera 
deras budskap på ett underförstått sätt. Det som grundläggande kommuniceras genom hela 
reklamfilmen “Avfärden” är på vilket sätt Systembolaget inte är en vinstdrivande 
organisation. experten kommunicerar sin expertkompetens till kvinnan som inte alls blir 
påverkad eller övertygad. Genom att experten i alla reklamfilmen är övertygad om att han tror 
sig vara mest kunnig blir dialogen skämtsam. Då kvinnan visar sig mer kunnig än experten 
har Systembolaget valt humor som ett sätt för att kommunicera deras budskap till mottagaren. 
Samtidigt som kvinnan visar sig mer kunnig än experten skapas förtroende för kvinnan, som 
representerar Systembolaget. 
 
Alkohol framställs som humoristiskt på olika ställen i reklamfilmerna. Exempelvis visas det 
när experten spelar ovetande om de platser han vill övertyga kvinnan om att besöka som 
egentligen är druvsorter för vin. Humorn visas även när experten håller i ett vattenglas, men 
trots detta spottar ut vattnet och är förvånad över att det är vatten han har blivit serverad, och 
inte öl eftersom att de är på ett ölbryggeri. Detta sker trots att öltillverkaren i reklamfilmen 
“Vatten” berättar om att vattnet är av betydelse för tillverkningsprocessen av öl. Här skapas 
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en motsägelsefull reaktion av experten som framstår som hånfull mot öltillverkaren då 
experten egentligen vet att han har fått vatten serverat. Reklamfilmen använder alltså en 
beskrivning av att öl inte är detsamma som vatten som ett sätt att skapa humor.  
 
I reklamfilmerna framställs alkohol även som något exklusivt. Detta sker genom 
underliggande budskap då karaktärerna genomgående i alla reklamfilmer är på resande fot. 
Det beskrivs även att karaktärerna är på jakt efter de bästa produkterna. Då Systembolaget är 
en organisation som främst säljer alkoholhaltiga drycker dras slutsatsen att det är just de bästa 
alkoholhaltiga dryckerna som karaktärerna är på jakt efter. Därmed framställs alkohol som 
något exklusivt. Temat alkohol som något exklusivt förstärks även då alkoholfria alternativ 
nästan helt utesluts från reklamfilmerna. Det finns en scen där ett alkoholfritt alternativ 
nämns, vilket är i reklamfilmen ”Vatten”. Dock framställs vatten som betydligt sämre än öl då 
experten spottar ut vattnet han dricker. Även i den scenen framställs alkohol som exklusivt, 
mer exklusivt än vatten.  
 

8.2. Uppdrag om samhällsansvar 

Systembolagets uppdrag om samhällsansvar från staten lyder: “Systembolaget Aktiebolag har 
ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet. Syftet är att 
minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol säljs utan att styras av 
vinstintresse.” (Regeringskansliet, 2014). Med underliggande värden kommunicerar 
Systembolaget genom sin marknadskommunikation ett tvärtomspråk med mottagarna. Med 
humor som genomgående tema i reklamfilmerna beskrivs Systembolaget som en icke 
vinstdrivande organisation på ett sätt som organisationen inte lever upp till genom 
underliggande budskap. Kvinnan representerar med sin klädsel Systembolaget och skapar en 
trevlig stämning genom att hålla en genomgående god ton. Experten, som är 
försäljningsexpert, är hetsigare i tonen och mer uppspelt. Detta gör att förtroendet för kvinnan 
som representerar Systembolaget blir starkare. Kvinnans kommunikation med experten är 
mjuk trots att deras åsikter skiljer sig helt, vilket gör att Systembolagets kommunikation 
framställs som mjuk. 
 
Systembolagets logotyp syns ofta och tydligt i alla tre reklamfilmer. Logotypen är ofta 
strategiskt placerad. Detta sker i samband med att all information om alkoholens risker helt 
utesluts och skapar ett tvärtomspråk där reklamfilmerna å ena sidan beskriver en icke 
vinstdrivande organisation och å andra sidan visar organisationens logotyp tydligt och ofta. I 



42 
 

en av reklamfilmerna presenteras flera olika sorters druvor som även är vinsorter. Då vin 
associeras med alkohol utesluts därmed alla alkoholfria alternativ i kommunikationen. Detta 
blir motsägelsefullt då det i Systembolagets samhällsuppdrag ingår att “minska de 
alkoholrelaterade problemen” (Regeringskansliet, 2014).  
 
Den harmoniska och ljuva atmosfären i reklamfilmerna skapar ett förtroende för 
Systembolaget som organisation. I scenen där experten spottar ut vatten beskriver karaktären 
hur vatten inte är öl. Kvinnan, som representerar Systembolaget, skrattar lite snällt i 
situationen. Detta gör att det framställs som att kvinnan accepterar expertens uttalande. När 
expertens kommentar: “Britta, haha. Bra försök. Köp inte! Det är inte öl, det är vatten.” inte 
blir besvarad framstår Systembolagets kommunikation som tvetydig.  
 
Det finns alltså tydliga underliggande budskap som visar hur Systembolagets samhällsansvar 
inte framgår på ett tydligt sätt. Det enda som beskrivs är att Systembolaget inte ämnar gå med 
vinst i sin organisation. Att inte vara vinstdrivande är dock bara en del i uppdraget om 
samhällsansvar från staten. Det finns ingen upplysning om alkoholens risker. Det finns ingen 
information om på vilket sätt Systembolaget arbetar för att minska de alkoholrelaterade 
problemen som finns i samhället. Det framgår inte heller på vilket sätt just den 
marknadsföringen skulle kunna bidra till en minskad alkoholkonsumtion. Det finns tydliga 
indikationer på att Systembolaget talar ett tvärtomspråk med sina mottagare. Det är en icke 
vinstdrivande organisation som marknadsförs på ett sätt som ska få mottagaren att förstå att 
organisationen inte är vinstdrivande samtidigt som organisationens logotyp syns och 
alkoholhaltiga drycker nämns. 
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9. Slutdiskussion 

I kapitlet presenteras de ämnen som ska bidra till forskningsfälten strategisk kommunikation 
och marknadskommunikation. Utifrån studiens resultat om Systembolagets samhällsuppdrag 
problematiseras organisationens etiska dilemma och resultatet sätts i en större kontext.   
 
Studien påvisar att Systembolaget står i ett etiskt dilemma gällande sin 
marknadskommunikation. Forskning om varumärkesbyggande visar att även offentliga 
organisationer med monopol bör arbeta med sitt varumärkesbyggande för att överleva på 
marknaden. Risken är annars stor att organisationen konkurreras ut. Om alkoholmonopolet 
luckras upp och försvinner kommer marknadskonkurrensen leda till att alkoholpriserna 
pressas ner (Gromark & Melin, 2013). Därmed visar forskning att alkoholkonsumtionen 
skulle öka tillsammans med de alkoholrelaterade skadorna (Stockwell et al., 2017). Enligt 
tidigare forskning är det alltså även viktigt för företag med monopol att arbeta 
varumärkesbyggande för att säkert behålla sin plats på marknaden. Frågan är hur viktigt detta 
är för just Systembolaget. Systembolaget är den enda organisationen i Sverige som har 
tillstånd att sälja alkohol. Med denna vetskap är det intressant att ifrågasätta vad 
konsekvenserna skulle bli av en förändring i Systembolagets marknadskommunikation. Vad 
skulle hända om organisationen valde att inte marknadsföra sitt varumärke? Skulle det valet 
leda till ett hot mot monopolet? Eller är aktören redan så väletablerad på marknaden att det 
inte skulle få sådana konsekvenser? Faktum är ju att det enda stället som svenskar kan köpa 
alkohol på är just Systembolaget. Hur stort skulle hotet utifrån kunna bli med tanke på den 
starka lagstiftning som finns? 
 
Alkoholmonopolet är i grund och botten till för att skydda samhällets invånare från 
alkoholrelaterade problem och skador samt för att hålla samhällets alkoholkonsumtion inom 
kontroll. Systembolagets samhällsuppdrag är en viktig del i detta skydd. Systembolaget måste 
alltså arbeta med sitt varumärkesbyggande för att finnas kvar på marknaden och för att kunna 
kontrollera alkoholkonsumtionen. De har dock samtidigt som de marknadsförs ett 
samhällsansvar att informera om risker och att minska de alkoholrelaterade problemen i 
samhället. Systembolaget arbetar med att framställas som mjuka inför allmänheten samtidigt 
som de arbetar med att följa styrdokument och prestera resultat (Wæraas, 2015). Här hamnar 
Systembolaget i ett svårt etiskt dilemma. Inom etiken ifrågasätts vilka handlingar som är 
moraliskt korrekta och grundar sig i en människas moraliska krav (Collste, 2010). 
Systembolaget agerar på det sätt att de marknadsförs för att finnas kvar på marknaden, men 
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organisationen säljer produkter som de själva beskriver som skadliga för samhället. 
Organisationen är också mycket väletablerad och den enda aktören i Sverige som lagligt får 
sälja alkohol. Det finns alltså ingen annan plats i Sverige där medborgarna kan handla alkohol 
lagligt. Detta blir etiskt problematiskt. Det beror dels på att de marknadsför en organisation 
som å ena sidan inte är vinstdrivande men å andra sidan syns i media, men också för att 
alkohol framställs som något humoristiskt trots att det kan ha en stor skadlig påverkan på 
samhället. Systembolaget ska inte marknadsföras på ett kommersiellt sätt, vilket innebär att de 
inte ska öka sin försäljning (Systembolaget, u.å.), men organisationen marknadsförs ändå på 
så sätt att deras samhällsansvar inte framgår. 
 
I den tidigare forskningen framgår det att alkoholreklam har en påverkan på människors 
attityder kring alkohol (Brennan et al., 2017). Systembolaget gör inte reklam för några 
alkoholhaltiga drycker. Dock marknadsförs en organisation som har till syfte att sälja alkohol. 
Det nämns även namn på druvsorter som kan förknippas med vinsorter i 
marknadskommunikationen vilket blir etiskt problematiskt. Systembolaget står i ett 
problematiskt etiskt dilemma där organisationen behöver synas för att överleva, men inte ska 
få sin publik att konsumera deras produkter. Kunderna ska aldrig handla mer än vad de tänkt 
göra från första början (Systembolaget, u.å.). Då Systembolagets samhällsansvar inte framgår 
på ett tydligt sätt blir det etiska dilemmat tydligt. Systembolaget ska alltså marknadsföras för 
att skydda Sveriges alkoholmonopol, men detta bör göras i samband med att samhällsansvaret 
visas tydligt. Det som ska ingå i marknadskommunikationen för att den ska vara etisk 
försvarbar är framför allt vilka skadliga risker alkoholen för med sig vid alkoholkonsumtion. 
 
I alla tre reklamfilmerna finns en tydlig skildring av humor. Resultatet av analysen visar att 
Systembolaget kommunicerar på ett humoristiskt sätt till sina mottagare i reklamfilmerna. 
Cline och Kellaris (2007) menar att humor ger en positiv känsla och gör att mottagaren minns 
en reklamfilm bättre. Systembolaget använder alltså humor som ett sätt att fånga publikens 
uppmärksamhet, men använder inte denna uppmärksamhet för att kommunicera sitt 
samhällsansvar fullt ut. Företaget påstås marknadsföras på ett icke-kommersiellt sätt men 
innehåller ändå tydliga bilder på organisationens logotyp och riskerna med alkohol utesluts 
helt. Enligt tidigare forskning kan alkoholreklam kopplad till alkoholrelaterade sjukdomar 
påverka människors beteenden och attityder till det positiva (Brennan et al., 2017), alltså är 
information om alkoholens skadliga risker mycket viktigt att ha med i 
marknadskommunikationen för att visa på ett samhällsansvar. I analysens resultat framgår det 
även att Systembolaget tydligt nämner olika druvsorter som är kopplade till alkoholhaltiga 
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drycker, vilket blir mycket tvetydigt då organisationen inte syftar till att gå med vinst. Att 
nämna druvsorter och samtidigt utesluta alkoholens risker i marknadskommunikationen blir 
problematiskt i koppling till Systembolagets samhällsansvar. 
 
Eftersom att det saknas forskning som binder samman en organisations varumärkesbyggande 
med reklam ur etisk synvinkel bidrar den här studien med ny kunskap för att förstå vilket 
ansvar organisationer har när de kommunicerar till sin publik. Samtidigt är det av stor 
betydelse att forskningen har vetskap om och förstår hur en organisation kan befinna sig i ett 
etiskt dilemma genom att marknadsföra en organisation som inte är vinstdrivande, trots att 
detta är nödvändigt för att finnas kvar på marknaden. Systembolagets samhällsansvar framgår 
inte helt i deras tre senaste reklamfilmer, vilket gör det intressant för forskningen att förstå 
vilket etiskt dilemma Systembolaget står i som organisation. 
 
Systembolaget arbetar med att kommunicera sina budskap och sitt samhällsansvar till 
omgivningen. Organisationen har också strategiska mål som de arbetar mot. Dessa mål 
grundar sig i styrdokument och lagar som påverkar organisationens arbete (Regeringskansliet, 
2014). Systembolaget arbetar för att bygga upp och bibehålla sin identitet och för att skapa 
starka relationer med sina intressenter. Ur ett PR-perspektiv, där Systembolaget vill skapa 
relationer med sin publik utan att sälja produkter, uppfattas deras marknadskommunikation på 
ett tvetydigt sätt. Detta beror på att en del av organisationens arbete bör vara att i 
reklamfilmerna informera allmänheten om alkoholens risker. Å andra sidan är Systembolaget 
måna om sina kundmöten och anser att det är ett bra och långsiktigt sätt att informera 
allmänheten om deras samhällsuppdrag (Systembolaget, 2017).  
 
Systembolaget har en bred publik. Trots att det finns olika kulturer och religioner samt delade 
meningar i moraliska frågor och värderingar, har det svenska samhället lyckats skapa ett 
fredligt samhälle (Collste, 2010). Det finns delade uppfattningar om vad som är rätt och vad 
som är fel handling, beteende eller åsikt. Systembolaget erbjuder produkter som inte är 
accepterade inom alla kulturer eller religioner, men genom en ömsesidig grund om 
gemensamma värderingar för rättvisa finns en acceptans för dessa produkter hos medborgarna 
i det svenska samhället. Systembolagets etiska dilemma är en utmaning som kan skapa åsikter 
och få medborgare att kritisera den statligt ägda organisationen för deras agerade och 
handlande i vad som är en etiskt korrekt handling. Det framgår att Systembolaget inte vill 
vara en vinstdrivande. Samtidigt nämner de flera gånger olika sorters druvor i en av 
reklamfilmerna. Här ifrågasätts Systembolagets handling utifrån deras värderingar och 
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varumärkesgrund, vilket kan kopplas till hur Systembolaget väljer att använda humor som 
uppmärksamhetsteknik i reklamfilmerna för att visa organisationens varumärke och 
värdegrund och för att få organisationen att bli ihågkommen. Detta sammantaget sänder ett 
otydligt budskap till mottagarna. Systembolaget visar i sin marknadskommunikation att det 
finns en utsuddad gräns mellan vad som är etiskt korrekt och etiskt felaktigt som gör att 
Systembolagets kommunikation och ställningstagande i frågan uppfattas som tvivelaktigt 
utifrån ett yrkesetiskt perspektiv. Systembolaget har exempelvis en tonalitet på sin hemsida 
som inte riktigt stämmer överens med tonaliteten i de reklamfilmer som analyseras. På 
hemsidan framgår det tydligt vad Systembolagets samhällsuppdrag är. Uppdraget lyder, som 
tidigare nämnt att: “informera om alkoholens risker, ge bra service och sälja med ansvar” 
(Systembolaget, u.å.). De presenterar även vilka risker alkoholen för med sig. Dessa är saker 
som Systembolaget misslyckas med att presentera i reklamfilmerna som analyseras vilket kan 
få konsekvenser för samhället och Systembolaget som organisation kan uppfattas som 
tvivelaktiga i sitt etiska agerande. 
 
Den här studien förtydligar sambandet mellan de två forskningsfälten strategisk 
kommunikation och marknadskommunikation. I den tidigare forskningen framgår det att det 
inom de två fälten finns begrepp som har olika benämningar som har samma betydelser. 
Genom att presentera hur de olika begreppen hör samman går det att se hur de två 
forskningsfälten är sammanflätade med varandra. Den tidigare forskningen visar hur det 
tydliggjorts en gräns mellan de två forskningsfälten strategisk kommunikation och 
marknadskommunikation. Det framgår dessutom att PR tar lika stor plats som 
forskningsområde inom både strategisk kommunikation och marknadskommunikation 
(Falkheimer & Heide, 2007). 
 
Eftersom att det råder en tydlig uppdelning mellan marknadsföring och kommunikation är den 
vetenskapliga utvecklingen inom det strategiska forskningsfältet begränsad. Det som gör att 
studien bidrar till en kunskapslucka inom de två fälten är att man sett en utveckling inom 
forskningsfältet strategisk kommunikation då det finns fokusområden som förändrat den 
strategiska kommunikationens position inom forskningen. Detta beror dels på att de tre 
fokusområdena: organisationskommunikation, marknadsföring och public relations har 
utvecklas (Falkheimer & Heide, 2007), men också att en stor del inom den strategiska 
kommunikationen ligger nära marknadskommunikationens fokusområden som är PR och 
reklam (Fill, 2011). Med denna tydliga koppling visar studien på en utvecklad syn på hur de 
två forskningsfälten överlappar varandra. Den tidigare forskningen är av betydelse för att 
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kunna presentera hur forskningsfälten har utvecklats och ser ut i dag, samt att denna kunskap 
kan bidra till att förstå att de båda fälten är sammanflätade med varandra.  
 

9.1. Förslag till framtida forskning 

Den forskning som finns i dag handlar om hur organisationer arbetar med att visa upp en 
organisations värdegrund och varumärke där även den strategiska kommunikationen är av 
betydelse för att en organisation ska följa riktlinjer och uppnå sina organisatoriska mål. Den 
tidigare forskningen om varumärkesbyggande i offentlig sektor beskriver hur statligt ägda 
företag bör arbeta med sin marknadskommunikation och att den typen av kommunikation är 
av stor vikt även för dem. Dock är det intressant att studera offentliga organisationers 
marknadskommunikation ur ett etiskt perspektiv för att se vilka konsekvenserna av denna typ 
av marknadskommunikation kan bli. Finns det några riktlinjer för vilka 
marknadsföringstekniker som en myndighet får använda i den externa kommunikationen? Det 
är också intressant att studera vilka konsekvenserna kan bli av att organisationer inom den 
offentliga sektorn kommunicerar på ett moraliskt tvetydligt sätt till sin publik. Vidare vore det 
intressant att djupare studera andra offentliga organisationers kommunikation i reklamfilm. 
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11. Bilaga: Material 

11.1. Transkribering av reklamfilm 1 – Avfärden 

Kvinnan: [Lastar in resväska i bil med Systembolagets logotyp på, utanför Systembolagets butik]. 

Mannen: Britta! Jag är så peppad på vår resa. 

Kvinnan: Jeff? Jag visste inte att du skulle komma. [Iklädd Systembolagets arbetskläder med 

organisationens logotyp på]. 

Mannen: Åh, du kommer vara glad att jag är med. Jag ska lära dig alla mina tricks. [Sätter sig i 

bilen]. Kapitel 1: Fokusera på vinsten. Väldigt intressant! 

Kvinnan: Vi vill inte maxa vinsten. Vi vill hitta riktigt bra produkter. 

Mannen: Exakt! En såld flaska är en bra flaska. Som jag skriver här: Köp billigt, sälj dyrt! 

Kvinnan: Det är motsatsen till hur vi jobbar. 

Mannen: Exakt! Vinsten är det enda som betyder något. 

Kvinnan: Jag håller inte alls med. [Leende på läpparna]. 

Mannen: Vet du Britta, du och jag är väldigt lika. Jag tror att detta är början på en vacker vänskap. 

Det här kommer bli jättebra! [Systembolagets logotyp visas] (Youtube 2018). 

 

11.2. Transkribering av reklamfilm 2 - Vatten 

 Öltillverkaren: Vårt vatten är viktigt för den här typen av öl. 

Mannen: [Dricker ur glaset och spottar ut vätskan] Britta, haha. Bra försök. Köp inte! Det är inte 

öl, det är vatten. [Systembolagets logotyp visas] (Youtube 2018). 

 

11.3. Transkribering av reklamfilm 3 – Pinot Noir 

Mannen: Hej Britta! Ska vi inte ta en sväng till Pinot Noir? Jag kan bara inte hitta det på kartan. 

Kvinnan: Pinot Noir är inte en plats, det är en druva. 

Mannen: Jag är ganska säker på att det är båda. Då tar vi Cabernet Sauvignon. 

Kvinnan: Också en druva. 

Mannen: Merlot? 

Kvinnan: Druva. 

Mannen: Sauvignon Blanc? 

Kvinnan: Druva. 

Mannen: Zinfandel? 
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Kvinnan: Druva. 

Mannen: Chablis? 

Kvinnan: Det är ett ställe! (Youtube, 2018) 

 


