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Studien har undersökt politisk PR i Systembolagets reklamfilmer. Studien syftar till att 

undersöka hur och om Systembolaget uttrycker sitt samhällsuppdrag i reklamfilmer. Detta har  

gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys och semiotikens konnotation och denotation för att 

extrahera budskapen ur reklamfilmerna. Då Systembolaget är en statligt ägd organisation som 

inte är en vinstdrivande, intresserades vi av att de ändå agerar på den kommersiella 

marknaden. I studien analyseras reklamfilmerna genom olika PR- perspektiv som syftar till att 

identifiera budskap. Resultatet visar på att budskapen förhåller sig till en del av 

Systembolagets samhällsuppdrag. Förhindra langning av alkohol, sälja med ansvar och 

informera om alkoholens risker är de budskap ur resultatet som överensstämmer med 

Systembolagets samhällsuppdrag. Resultatet visar även att Systembolaget delvis 

kompromissar med sitt samhällsuppdrag. 
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This study examines political PR in Systembolaget's film-commercials. This study aims at 

investigating how and when Systembolaget expresses their public service mission in their 

film-commercials. We have done this by means of a qualitative content analysis, with the help 

from semiotics connotation and denotation the study was able to extract messages from the 

film-commercials. As Systembolaget is a non-profit-driven organisation we became curious to 

see that they act on the commercial market. We analyse the commercials through different PR 

perspectives aimed at identifying messages. The result shows that only some of the messages   

correspond with Systembolaget's public service mission. Preventing alcohol dealing, selling 

responsibly and informing the risks of alcohol, are the messages that are consistent with 

Systembolaget's public service mission. The result also shows that Systembolaget partly 

compromises from its public service mission. 
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Begreppslista 

Begreppen som använt nedanför är omformulerade och har en ny betydelse i samband med 

studien, vi tolkar och använder vissa begrepp på andra sätt än vad de annars kan betyda.   

PR - Public Relations 

“PR, public relations, verksamhet som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma 

relationer mellan t.ex. ett företag och olika målgrupper, t.ex. kunder. “ (NE, u.å.). 

Klippa 

Att klippa menar vi att en bild övergår till en annan, eller klipper över till en annan bild.  

Närbild 

En närbild menar vi att subjektet står i fokus och tar upp majoriteten av bilden , exempelvis 

ett ansikte, en frukt, en kompass. 

Halvbild 

En bild där det kan finnas flera blickfång men inte visar allt, exempelvis att endast övre 

kroppshalvan visas under en dialog där man även kan se en del av omgivningen subjektet 

befinner sig i.  

Helbild 

Vi definierar en helbild när en bild har en eller flera blickfång och inkluderar en omgivning i 

bilden. Exempelvis, en bild på en person i en större omgivning som är ute och går. 

Etableringsbild 

En bild som beskriver vart en karaktär befinner sig, exempelvis en landskapsbild, en bild på 

ett hus, en skog. 

Proaktiv 

Förebygga något som kan hända. 

Reaktiv 

Reagera efter någonting har hänt utan att förebygga. 

 



Minderårig 

Människa under 20 års åldern. 
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1. Inledning 

Statliga organisationer har ofta ett samhällsansvar som går före det kommersiella och 

vinstdrivande ansvaret. Detta samhällsansvar tar form i olika samhällsuppdrag som definierar 

organisationerna och präglar dess aktiviteter, visioner och mål. Den statliga organisationen 

Systembolaget har som mål att skydda folkhälsan (Åkerlund, 2017), vilket är ett politiskt 

förankrat mål. För att Systembolaget ska nå ut med sina politiska mål använder de ofta den 

kommersiella marknaden, som till exempel reklam i stora medier, en marknad som vi menar 

bedrivs i vinstsyfte.  

Studien forskar om hur svensk reklam producerat av en statlig organisation ser ut, genom att 

titta på politiska budskap i reklamfilmer producerat av Systembolaget. Det är viktigt att ta 

reda på om politisk kommunikation förekommer i reklam, eftersom politik kan påverka 

samhället på olika sätt (Strömbäck, 2014). Vi upplever att stater är påverkande aktörer i 

samhället och har ett stort ansvar för det de producerar. Rörlig bild har en stor 

genomslagskraft och når ut till en väldigt stor publik (Jenning, Hansén, Maldaner, & 

Svensson, 2005). Det innebär att den politiska kommunikationen kan nå och påverka många, 

vilket gynnar Systembolaget om de använder den kommersiella marknaden. 

Det förefaller som att politisk Public Relation (PR) har fått mer spelutrymme i vissa 

sammanhang och på nya plattformar, där politiska organisationer tävlar om uppmärksamhet 

med kommersiella organisationer. Systembolaget använder sig av externa bolag för att 

producera kommersiellt material (Systembolaget, 2014). Andra svenska statliga 

organisationer till exempel Sveriges Radio, använder reklam- och PR-byråer vars andra 

kunder är kommersiella företag och vinstdrivande, exempelvis Volvo (Forsman & Bodenfors, 

u.å.).  Ett annat exempel är Försvarsmakten som använder samma reklambyrå som det 

vinstdrivande företaget Sibylla (Volt, u.å.). I relation till detta pekar vissa kritiska forskare på 

hälso-kommunikationens brister i framförallt PR-sammanhang (Pieczka & Wood, 2013). 
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1.1.   Varför Systembolaget? 

Vi har valt Systembolaget som studieobjekt då vi är intresserade av den statliga 

organisationens budskap och samhällsuppdrag som förmedlas på ett kommersiellt plan. 

Systembolaget har ett uppdrag att sälja alkohol men också ett samhällsuppdrag som handlar 

om att förbättra samhällets relation till alkohol (Systembolaget, 2014). Vi vill därför ta reda 

på hur Systembolaget uttrycker detta i sina reklamfilmer. Vi tänker att organisationers 

samhällsuppdrag ofta är förankrade i politiken vilket gör det intressant för oss att studera då vi 

bland annat tittar på politisk public relation, politiska budskap och hur väl systembolaget 

följer sitt samhällsuppdrag.  

Vi tycker att det intressanta med Systembolaget är att det går att titta på ur olika perspektiv då 

organisationen utmanar kommunikationsbegreppsliga gränser, eftersom Systembolaget både 

har ett politiskt styrt samhällsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, samtidigt som de 

ska sälja kommersiella produkter. Vi upplever att i systembolagets kommunikation ingår både 

reklam, kommersiell PR, politisk PR och marknadsföring. Vad som får mest utrymme i 

kommunikationen kan därför vara viktigt att studera framförallt i relation till Systembolagets 

politiska samhällsansvar. Tidigare studier har fokuserat på Systembolagets reklamkampanjer 

ur ett marknadsperspektiv, men ett politiskt PR-perspektiv på Systembolaget skulle möjligen 

ge nya insikter och kunskaper i ämnet.  

2. Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att behandla vad Systembolaget är och hur organisationen grundades 

och hur det kom till att se ut som det gör idag. Detta avsnitt kommer också beskriva 

Systembolagets samhällsuppdrag och ägaranvisning.   

2.1. Systembolaget  

Systembolaget grundades år 1955 efter att flera lokala Systembolag i Sverige som sålde 

alkohol slogs ihop till ett enda gemensamt statligt bolag med monopol för 

alkoholförsäljningen och bildade Systembolaget. Alla svenskar som var över 21 år gamla och 

som inte var berusade eller misstänkta för langning fick köpa alkohol (Systembolaget, u.å.). 

Systembolaget grundades som ett rikstäckande detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga 

drycker som vin, sprit och öl. Med undantag för folköl som får säljas i dagligvaruhandeln är 

Systembolaget i detaljhandeln idag den enda organisationen i Sverige som får lov att sälja 
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drycker med en alkoholhalt högre än 2,25 volymprocent (Systembolaget, u.å.). 

Systembolagets sortiment innefattar bland annat öl, cider, vin, sprit och alkoholfria drycker 

(Systembolaget, u.å.). Systembolaget är idag fortfarande ett svenskt statligt ägt bolag och som 

statlig organisation ska Systembolaget drivas kostnadsmedvetet och agera föredömligt inom 

hållbart företagande. Systembolaget har 439 butiker och finns i alla Sveriges kommuner 

(Systembolaget, 2017) och utöver butikerna finns 461 ombud  i Sverige där kunderna kan 

beställa varor för avhämtning. Systembolaget erbjuder på försök också hemleverans till ett 

antal områden i Sverige (Systembolaget, 2017). Alla Systembolagets butiker är idag 

självbetjäningsbutiker vilket innebär att kunderna själva plockar de produkter de vill köpa 

från hyllorna ute i butikerna, skulle kunden inte hitta det den söker i butik går det också att 

beställa specifika drycker på Systembolagets hemsida (Systembolaget, u.å.). Enligt statens 

folkhälsoinstitut bidrar detaljhandelsmonopolet till en minskad alkoholkonsumtion bland det 

svenska folket (Statens folkhälsoinstitut, 2015).  

 

2.2. Systembolagets reklam   

På Systembolagets hemsida skrivs att de aldrig gör reklam för de drycker som säljs i deras 

butiker. Systembolaget uppmärksammar om att de annonseringar av alkoholhaltiga drycker i 

tidningar, TV och andra medier kommer från varumärken eller leverantörer av alkoholhaltiga 

drycker. Systembolaget skriver att de kan synas i tidningar, TV eller i andra medier för att 

informera om Systembolaget som företag, varför de finns och den skillnad de gör 

(Systembolaget, u.å.). En annan anledning till att de finns i medier är för att berätta om risker 

med alkohol och hur Systembolaget jobbar för att motarbeta langning (Systembolaget, u.å.). 

Det statliga uppdraget som Systembolaget har är att informera om ämnen som t.ex. att de inte 

ska sälja i vinstdrivande syfte, eller att de inte marknadsför eller lockar till köp av alkohol 

(Systembolaget, u.å.). Systembolagets ägaranvisning (2014) säger även att de måste anställa 

ett separat bolag för “…konkurrensutsatt verksamhet…” (Systembolaget, 2014) vilket betyder 

att reklamfilmerna måste vara producerade av ett extern företag anställda av Systembolaget 

för att användas på den kommersiella marknaden. 

Statens folkhälsomyndighet skriver också att den reklam som förekommer för specifika 

alkoholhaltiga produkter i både tidningar och TV görs av alkoholimportörer, inte av 

Systembolaget. Även denna marknadsföring är begränsad inom ramen för alkohollagen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2015).  
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Enligt rapporten Alkohol och folkhälsan (2008), estimerar forskarna att reklam och 

marknadsföring utanför butik för en privatiserad marknad av alkohol kan öka 

alkoholkonsumtionen med 5%. Marknadsföring i butik har i tidigare fall visats öka 

konsumtion med 8%. Seffer och Dave har beräknat att om öl, vin och sprit tillåts i reklam i 

medier som radio, TV eller tryckta medier ökar alkoholkonsumtion med just 5% (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008).  

 

2.3. Alkohollagen i Sverige  

Alkohollagen reglerar framförallt produktion och försäljning av alkohol och definierar de 

olika typerna av alkohol. Alkohollagen omfattar tillverkning, marknadsföring, införsel och 

import av alkoholdrycker samt handel med dessa varor (SFS 2010:1622). Som tidigare nämnt 

är Systembolaget den enda organisation i Sverige inom detaljhandel som får sälja 

alkoholhaltiga drycker. I Alkohollagen 5 kap. 1 § står, “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). Som också 

tidigare nämnt marknadsför Systembolaget sig inte i ett kommersiellt eller säljande syfte. I 

alkohollagen 7 kap. 1 § står “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). 

 

2.4. Systembolagets Samhällsuppdrag  

Eftersom en viktig del av analysen kommer att vara att titta på om och hur Systembolagets 

samhällsuppdrag uttrycks i deras reklamfilmer, är det viktigt att mer ingående diskutera och 

definiera detta samhällsuppdrag, vilket är syftet med den här delen av studien.   

Systembolagets syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa genom att begränsa alkoholens 

skadeverkningar. Deras vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan 

så ingen tar skada (Systembolaget, 2017). Systembolagets samhällsuppdrag är att sälja med 

ansvar, framförallt ska de inte uppmuntra till köp men ge god service, de ska kontrollera unga 

kunder och arbeta mot att förhindra langning (Systembolaget, 2017).  Systembolagets 

samhällsuppdrag är också att med ensamrätt, ansvar och god service, sälja alkoholdrycker och 

informera om alkoholens risker (Systembolaget, u.å.). Systembolaget har ett socialpolitiskt 
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ansvar om att begränsa tillgängligheten till alkohol. Detta ingår i ett statligt uppdrag som 

främst styrs av alkohollagen, EU-rättsliga regler, Systembolagets avtal med staten och statens 

ägaranvisning, till exempel ska information lämnas till allmänheten om de risker som 

konsumtion av alkohol kan bidra till (Systembolaget, u.å.). Systembolaget ska inte heller ha 

säljdrivande reklamer eller få folk att köpa mer än vad de har tänkt sig (Systembolaget, 2017). 

 

2.4.1. Alkoholpolitiken  

Alkoholpolitiken i Sverige har sedan början av 1900-talet kretsat kring att begränsa alkohol-

tillgången bland folket. Under de senaste 100 åren har målet i alkoholpolitiken varit att öka 

just nykterheten och på så sätt folkhälsan. Det kan därför tyckas att Systembolaget 

samhällsansvar och uppdrag härstammar från alkoholpolitiska målet från början av 1900-talet 

om att värna om folkhälsan i Sverige och öka nykterheten för att förhindra alkoholrelaterade 

skador (Systembolaget, u.å.). 

Under början på 1900-talet fram till 1930 då det skedde en folkomröstning som ledde till att 

alkoholen inte förbjöds. Fram tills dess dracks det mycket, och nykterhetsrörelsen började 

opponera mot alkoholens frihet fram till 1955, ett år då det så kallade systemet röstades fram 

och den svenska staten fick monopol på alkoholförsäljningen. Denna lag ledde till motboken, 

som syftade till att mota alkolens skador på folkhälsan (Systembolaget, u.å.).  

Alkoholfrågan har under tiden diskuterats under konsensus, bortsett från vissa av de 

borgerliga partierna i riksdagen, som bland annat moderaterna. Dock har frågan kring 

alkoholfrågan och monopolet kritiserats, där ekonomisk frihet är mer överordnad än monopol 

och ekonomisk begränsning. I framkant för det här ställningstagandet finns Moderaterna, 

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalernas om förespråkar gårdsförsäljning av 

alkohol. Gårdsförsäljning är ett förslag som innebär att alkohol kan säljas, köpas och hämtas 

utanför Systembolagets butiker. Istället kan gårdsförsäljning innebära att vissa butiker inom 

dagligvaruhandeln runt om i Sverige är auktoriserade försäljare av alkohol. Till exempel har 

det lämnats motioner av riksdagsledamöter som uppmuntrar till att införa eller prova 

gårdsförsäljning. Ledamöterna är bland annat Solveig Zander (C), Björn Söder och Sven-Olof 

Sällström (SD), Tina Acketoft och Said Abdu (L) samt Jan Ericson (M) (Riksdagen, 2017). 
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2.4.2. Ägaranvisning 

Staten spelar en stor roll när det kommer till styrningen av Systembolaget. En del av de 

anvisningar för hur Systembolaget ska styras är kopplade till just Systembolagets 

samhällsansvar och samhällsuppdrag. I statens ägaranvisning för Systembolaget från 24 april 

2014, framkommer att Systembolagets ensamrätt till detaljhandel med spritdrycker, vin och 

starköl i Sverige har ett socialpolitiskt syfte. Detta syfte begränsar alkoholens tillgänglighet 

genom att Systembolaget enligt alkohollagen (2010:1622) och avtal med staten delvis har 

kontroll över öppettider och etablering av butiker. Systembolaget ska se till att alkoholdrycker 

inte ska utlämnas till personer under 20 år, någon som är märkbart påverkad eller om det finns 

annan anledning till att varan är avsedd till att olagligt ges till någon (Systembolaget, 2014). 

Statens ägaranvisning består annars av många ekonomiska mål, bland annat soliditetsmål, 

räntabilitetsmål, handelsmarginal, effektivitet och utdelning. Ägaranvisningen från 24:e april 

2014 ersatte ägaranvisningen från 24:e november 2008 och gäller fram till att bolagsstämma 

meddelar annat (Systembolaget, 2014).  

 

2.4.3. Avtal med staten 

Regeringen formulerar att “Systembolaget Aktiebolag har ensamrätt i Sverige på att sälja 

alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet. Syftar är att minska de alkoholrelaterade 

problemen genom alkohol säljs utan att styras av vinstintresse” (Regeringen, 2014). Som 

tidigare nämnt finns avtal mellan regeringen och Systembolaget som styr öppettider och 

etablering i syfte att begränsa alkoholens tillgänglighet. Tillkännagivandet av dessa typer av 

avtal från olika år finns att läsa på riksdagens hemsida. I ett tillkännagivande (2017:1132) av 

ett avtal framkommer att marknadsföring och produktinformation ska vara opartisk och 

oberoende av produkternas ursprung. Systembolaget ska ta hänsyn till angivna begränsningar 

för lag om marknadsföring av alkoholdrycker men verka för att produkterna blir kända för 

kunderna. Systembolaget ska även lämna information till allmänheten om de risker som är 

förenade med konsumtion av alkoholdrycker (Sveriges Riksdagen, 2017). Den person som 

står som representant i avtalet från svenska statens sida är socialdepartementets rättschef Lars 

Hedengren och som representanter från Systembolaget Aktiebolag står styrelseordförande 

Kenneth Bengtsson och VD Magdalena Gerger (Sveriges Riksdagen, 2017). 
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel ger en överblick över tidigare forskning inom studiens forskningsområde. 

Kapitlet ger också studien den överblick som krävs för att syftet med studien ska uppfyllas. 

Tidigare forskning hjälper också studien att hitta en potentiell forskningslucka. I det här 

kapitlet tar studien också hänsyn till litteratur om public relations, budskap i 

kommunikationskampanjer och rörlig bild, vilket blir ett underlag för diskussionen och 

studiens resultat.  

 

3.1. Systembolaget och reklam  

Per Leimar , Mats Ramstedt & Lennart Weibull (2013) analyserar i sin studie Public opinion 

and alcohol policy in Sweden,1990–2012 kopplingen mellan offentliga åsikter och politiska 

beslut om alkohol politik i Sverige under de senaste årtiondena. Genom att titta på då 

befintliga svenska undersökningar på den allmänna opinionen och de senaste uppgifterna om 

beslutsfattarnas åsikt. Studien visar på att restriktiva alkoholåtgärder har stort stöd i Sverige 

och detta stöd har ökat under det senaste decenniet. Folkets åsikter och deras valda 

representanter motsvaras ganska bra men förhållandet mellan dessa åsikter och politiska 

beslut är inte alltid okomplicerade. Det finns litet stöd för idén om att den allmänna opinionen 

har haft ett stort inflytande på bildandet av alkoholpolitiken under perioden 1990-2012.  

I en studie av Jenny Björkman (2002) framkommer vilken typ av informerande kampanjer om 

alkohol som förekom i Sverige under början på 1900-talat. Jenny Björkmans (2002) studie 

visar hur staten började ta mer ansvar för alkoholfrågan och producerade 

nykterhetsinformation som syftade till att hålla nere alkoholkonsumtionen. Under början av 

1900-talet framkommer det i studien att staten från början såg alkohol som ett mediciniskt 

hälsoproblem och informationen och dess budskap riktade sig mot allmänheten som 

individuella individer. Statens kampanjerna utvecklades senare till att informationen och 

budskapen handlade om alkohol som ett socialt problem istället för ett medicinskt problem. 

Informationen riktade sig mer mot samhällsnyttan och uppmanade folk att vara nyktra, inte 

för sin egna skull utan för samhällets utveckling (Björkman, 2002).   
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3.2. PR-verktyg inom politik 

Som Gallow uttrycker i Deliver us from definitions: A fresh way of looking at public relations 

(2013) är PR ett brett begrepp vars definition har förändrats med tiden. År 1999 uttryckte sig 

PR-forskaren Hutton om att definitionen av PR befann sig i en identitetskris (Hutton, 1999). 

Den tidiga definitionen tar sig tillbaka till början av 1900-talet då PR var förknippat med 

press-agenturer och publicitet. På senare år har PR beskrivits annorlunda och fått nya 

betydelser. PRSA, Public Relation Society of America definierar begreppet efter 2012 som en 

strategisk kommunikationsprocess som bygger ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan 

organisationer och allmänheten (PRSA, u.å).  

Vi vill avgränsa oss till politisk PR istället för politisk kommunikation då det ger oss en 

tydligare inriktning i vår studie. Politisk PR beskrivs som ”…sättet på vilket en organisation i 

politiska syften, genom medveten kommunikation och handling, vill påverka, bygga och 

vidmakthålla gynnsamma relationer med kärnmålgrupper för att nå sina mål.” (Strömbäck & 

Kiousis, 2011). Strömbäck och Kiousis teoretiserar kring politiska aktörer, politisk 

kommunikation och PR i politiken i Political Public Relations – Principles and Applications 

(2011) och Political Public Relations. In: C. Reinemann, ed., Political Communication 

(2014). Strömbäck och Kiousis (2011) säger att alla organisationer som arbetar politiskt har 

mål om att påverka politiken, har politiska agendor, är involverade i lobbying eller vill forma 

politiska åsikter, oavsett om de har vinstdrivande eller icke vinstdrivande intressen, är till viss 

mån politiska aktörer. Forskningsområdet om politisk PR är relativt nytt, men har använts lika 

länge som samhälle och politik (Strömbäck & Kiousis, 2011). Både politisk kommunikation 

och PR handlar om relationer som bildas genom kommunikation. I båda fallen är relationerna 

mellan olika aktörer beroende och formade inom ramen för strukturella samt semistrukturella 

faktorer som exempelvis lagar och konstitutioner, kulturella normer och värderingar samt det 

övergripande media och politiska system (Strömbäck & Kiousis, 2011). En avgörande 

skillnad mellan politisk kommunikation och PR är att den politiska kommunikationen i 

allmänhet inte nödvändigtvis behöver vara avsiktlig eller en förvaltningsfunktion. Forskning 

om politisk kommunikation och dess teorier betonar snarare hur allmängiltig inbäddad 

kommunikation är (Strömbäck & Kiousis, 2011).  

I The Definition, Dimensions, and Domain of Public Relations. Public Relations Review 

(1999) skriver Hutton om olika dimensioner av PR, Interest, Initiative och Image. Huttons 

studie ger den tredimensionella ramen en konceptuell grund för att jämföra olika filosofier av 
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PR. Det utmanar både forskare och utövare att hjälpa till att bestämma exakt vad de 

underliggande, definierande dimensionerna av fältet är, ett steg som ofta är nödvändigt i 

paradigmutveckling.  

Hutton (1999) förklarar också olika typer av PR, övertygande PR, förespråkande PR, 

orsaksrelaterad PR, ryktesskapande PR och relationsskapande PR. Dessa olika PR-verktyg 

används av olika PR-aktörer för att övertyga sin publik och allmänhet i olika syften. I Huttons 

studie visar resultat på ett sätt att hantera strategisk public relations tillsammans med den 

tredimensionell ramen som presenterats ovan, detta för att jämföra konkurrerande filosofier av 

PR och för att bygga ett paradigm för fältet. Hutton säger att de närliggande 

vetenskapsgrenarna till PR kommer att fortsätta bifoga nya betydelser till PR, vilket försvårar 

forskare och utövares relationen till mindre PR- domäner, med andra ord blir PR svårare att 

definiera. Å andra sidan, om PR-fältet utnyttjar möjligheten till hands kommer fältet att vara i 

topposition att ge ledarskap i relationer och kompletterande nya interaktiv teknik, vilket 

Hutton (1999) säger är två av de viktigaste organiseringselementen i nästa århundrade. 

Det har dock förekommit kritik mot Huttons perspektiv. Ett exempel är hur relationsskapande 

PR enligt Pieczka och Wood (2013) blivit ett förlegat perspektiv. Deras kritik på 

relationsskapande PR fokuserar på ytligheterna i grunden för den här PR-typen, dialogbaserad 

och symmetrisk kommunikation. Enligt Pieczka och Wood brister detta perspektivet då det 

inte tar hänsyn till viktiga aspekter av dialog som begrepp (Pieczka & Wood 2013). 

I en studie av Pieczka och Wood (2013) framkommer att nyckelverktyget för förändring inom 

PR är relationskapande och dialogbaserade metoder, framförallt inom hälsofrågor. Studien 

byggde på aktionstudie och ett projekt om att förhindra alkoholkonsumtion bland ungdomar i 

Skottland. I projektet utbildade ungdomar elever om alkohol på en lokal skola där fokus låg 

på dialogbaserad kommunikation i form av berättelser och diskussion, vilket engagerade 

eleverna i frågor om alkohol (Pieczka & Wood, 2013). Resultatet av projektet visade på hur 

relation och dialog förändrade ungdomars förhållningssätt till alkohol, vilket presenterades för 

politiska intressenter i det skotska parlamentet, och i förlängningen testades projektet på olika 

skolor i Skottland. Resultatet av projektet och studien visar på vikten av det relationskapande 

verktyget inom PR och symmetrisk kommunikation ur ett dialogbaserat perspektiv samt 

vikten av den lokala nivån för att förändra beteenden inom hälsofrågor och alkohol bland 

ungdomar (Pieczka & Wood, 2013). 
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3.3. Reklam 

Idag har reklam blivit tillgänglig och dominant i nästan hela västerländska världen. Reklam 

influerar många människor socialt men även politiskt (Larsson & Mral, 2004). Reklam är idag 

en naturlig del av vår vardag, oavsett vart man går i staden, på landet, hemma och på jobbet 

bemöts dem flesta av reklam. Grusell (2008) menar att vi ofta själva är reklambärare, utan att 

tänka på det. Genom att köpa den nya telefonen kan vi göra reklam för företaget som 

tillverkat telefonen. McCracken (1989) skriver i sin studie om hur reklam har överför 

kulturella betydelser och representerar olika kulturer runt om i världen. Han menar att under 

produktionsfasen av en reklam försöker företag och organisationer representera de kulturella 

förväntningar och värderingar som mottagaren kan relatera till och förväntar sig (McCracken, 

1989).  Reklam har även en stor ekonomisk betydelse för medier som tv, radio och tidningar 

och har påverkan på medias form och innehåll, då intresset för reklamens budskap har visat 

sig påverka människors attityder till den (Grusell, 2008).   

The SAGE handbook of political advertising tar Kaid & Holtz-Bacha (2006) upp begreppen, 

Issue och Image. Issue anses vara reklam som fokuserar och rör allmänna frågor och politiska 

ståndpunkter inom ekonomi, skatter, välfärd och omsorg. Image anses vara strävan efter att 

spegla en bild som organisationen vill att publiken skall ha (Kaid & Holtz-Bacha, 2006). 

3.4. Politisk Kommunikation  

Josef Pallas och Magnus Fredriksson (2013) visar i sin studie vad som påverkar myndigheters 

kommunikation. I deras rapport, Med synlighet som ledstjärna en analys av vilka principer 

som styr kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter (2013), skriver de om 

vilka principer myndigheter använder som styrmedel för sitt kommunikationsarbete och hur 

dessa kan delförklara myndigheters kommunikation. De principer de tittar på är ryktbarhetens, 

det civilas, marknadens och produktionens principer. Pallas och Fredriksson redovisar i sin 

diskussion de mest framträdande föreställningar om vad kommunikationen ska göra för de 

olika myndigheterna. Främst skall kommunikationen leda till att myndigheterna syns och 

därigenom forma omvärldens syn på organisationen. Samt strävar myndigheterna efter att nå 

ut med sina budskap för att påverka sin image (Fredriksson & Pallas, 2013). 
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3.5. Litteraturöversikt  

3.5.1. Kommunikationskampanjer   

Rice och Atkin (2013) skriver i Public Communication Campaigns (2013) att offentliga 

kommunikationskampanjer kan definieras som försök att informera eller influera olika  

beteenden för en större publik inom en viss tidsram. Dessa kampanjer använder olika 

kommunikationsaktiviteter som innehåller budskap i olika kanaler för att producera 

kommersiella och icke kommersiella fördelar för individer och samhälle (Rice & Atkin, 

2013). När det kommer till offentliga kommunikationskampanjer om hälsofrågor, som till 

exempel Systembolaget berör, kan dessa liknas vid kommersiella typer av reklamkampanjer. 

Enligt Rice och Atkin (2013) kan det därför vara relevant att utgå från Social Marketing-

perspektiv då denna teori tittar på kommunikationskampanjer i större och marknadsbaserad 

kontext. 

Dagens kommunikationskampanjer har enligt Rice och Atkin (2013) en blygsam inverkan på 

dagens hälsoproblem. Detta har delvis att göra med låga budgetar och dåligt utformade 

strategier men det kan också bero på komplexiteten i att formulera budskap som främjar 

besvärliga beteenden för en svårnådd publik. Rice och Atkin (2013) menar alltså att det finns 

många barriärer som har förhindrat effektiva kommunikationskampanjer. Rice och Atkin 

(2013) menar också att det finns olika metoder som genererar bra kommunikationskampanjer 

men det som utmärker en effektiv kommunikationskampanj är om den bland annat strävar 

efter att använda flera olika vägar som inte är givna inom ramarna för offentliga 

kommunikationskampanjer.  Dessa vägar kan vara produkter, lösningar, uppmuntringar och 

kanaler. Rice och Atkin (2013) ser att det finns framgångsrika offentliga 

kommunikationskampanjer som har bidragit till anmärkningsvärda framsteg inom 

folkhälsoproblem. Exempel på dessa är hälsoproblem i samhället som rökning, användning av 

bilbälte, rattfylleri och hjärtproblem. Framgången i dessa olika kampanjer har bland annat 

legat i välutvecklade strategier med mottagliga och tillgängliga förespråkande budskap med 

övertygande incitament och informellt tilltalande influenser (Rice och Atkin, 2013). 

Det finns även olika approacher till hur budskap i kampanjer kan formuleras. En kampanj kan 

ha en förebyggande approach eller en främjande approach som budskap. En förebyggande 

approach innebär att budskapet är formulerat i syfte att förebygga ett problematiskt beteende. 

Den här typen av budskap använder traditionellt sett skräckexempel eller fokuserar på 

negativa aspekter för att förhindra ett beteende (Rice & Atkin, 2013). Detta kan liknas vid 
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Huttons (1999) förespråkande PR, vilket ofta syftar till att förhindra ett visst beteende hos 

allmänheten eller publiken. Denna typ av PR vill i ett övertygande ändamål förespråka för sin 

allmänhet att ett visst beteende eller förhållningssätt inte är bra. Ofta vill strategerna bakom 

dessa budskap och denna PR-typ att allmänheten inte ska tänka eller agera på ett visst sätt 

(Hutton, 1999). Enligt Rice och Atkin (2013) finns också budskap som syftar till att antingen 

informera eller övertyga sin publik. Den informerande approachen försöker skapa 

medvetenheten hos publiken om organisationen som konstruerar budskapet eller information 

om vad publiken ska göra, vem som ska göra, när och var det ska göras (Rice & Atkin, 2013). 

I motpol till informerande budskap finns övertygande budskap, vilket syftar till att övertyga 

publiken eller allmänheten. Övertygande budskap ställer och svarar på frågan varför publiken 

borde agera på ett visst sätt (Rice & Atkin, 2013). De flesta kampanjer brukar enligt Rice och 

Atkin (2013) använda sig av innehåll med övertygande budskap som består av olika 

motiverande uppmaningar med mål om att influera olika beteenden och attityder. En av 

Huttons (1999) Övertygande PR syftar till att övertyga sin publik, vilket liknar den funktion 

som övertygande budskap har i kampanjer. Enligt Hutton har de flesta typerna av PR en 

funktion att övertyga sin publik och innehåller ofta uppmaningar som ska få allmänheten eller 

publiken att ändra ett beteende eller en uppfattning (Hutton, 1999).  

 

3.5.2. Rörlig bild för att sprida budskap 

Det är viktigt att observera forskning kring rörlig bild för att förstå hur man extraherar 

budskap ur material. Jenning, Hansén, Maldaner och Svensson, (2005)  behandlar rörlig bild 

och hur man kan använda rörlig bild för att kommunicera. Rörlig bild består av fyra 

komponenter: ord, bild, ljud och rörelse. Dessa komponenter står i fokus för att variera 

budskapet. Risken för feltolkningar är stor om man använder någon av dessa komponenter fel 

och kan göra att budskapet blir svårtolkat och inte når igenom (Jenning, Hansén, Maldaner, & 

Svensson, 2005).  

Hansen och Machin (2013) skriver om hur regissörer kan placera sina underliggande budskap 

genom framträdanden i bilden. Genom objekt, färger, toner, ljus och vinklar i en bild kan 

budskapet presenteras på ett sätt som regissören styr (Hansen & Machin, 2013). Genom att 

placera exempelvis ett objekt i fokus från bakgrunden kommer mottagaren dras till att titta på 

objektet, regissören kan här använda val av objekt till att förstärka eller introducera sitt 

budskap (Hansen & Machin, 2013). Andra faktorer som kan påverka detta sammanhang är var 
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och hur objektet är placerat i kompositionen, hur mycket visas av objektet och hur är miljön 

omkring objektet spelar med eller mot objektet. Om objektet är närmre kameran kallas det en 

närbild (Hansen & Machin, 2013). En närbild visar på intimitet medan en helbild är mer 

neutral och ofta opersonlig. Val av komposition påverkar hur starkt budskapet blir (Hansen & 

Machin, 2013). I bilder och filmer kan människor visas individuellt och i grupp, detta kan ha 

en stor påverkan på hur mottagaren tolkar situationen (Hansen & Machin, 2013). 

Individualism drar tittaren närmare individen och humaniserar karaktären. Journalister 

använder ofta denna metod för att berättelsen ska påverka flera, eftersom flera kan relatera till 

en individ gentemot en grupp. Kollektivism som riktar sig till grupper kan påverka flera typer 

av grupper exempelvis religioner, militär, terroristgrupper. De kan exempelvis visas i samma 

kläder, göra samma handling eller samma posering. Kollektivism kan också uppnås genom att 

fokusera på stereotyper, exempelvis kan en nyhetsbild av en grupp muslimer i London 

inkluderas i traditionella kläder (Hansen & Machin, 2013). Individualism och kollektivism 

kan både ske samtidigt, exempelvis bilder av ett rockband, en medlem står i fokus och 

individualiseras medan kollektivismen ser hen som en bandmedlem (Hansen & Machin, 

2013). 

3.6. Forskningsluckan 

Det har gjorts en del studier kring Systembolagets marknadsföring, deras relation till 

alkoholdebatten och studier kring alkohols påverkan. Dessa studier har framförallt analyserats 

ur ett marknadskommunikativt perspektiv, därför finns det en forskningslucka om 

Systembolaget ur ett PR- perspektiv. Vi har även inte funnit studier kring Systembolagets 

budskap i reklamfilmer i relation till dess samhällsuppdrag. Därför kan studien bidra med 

kunskap om Systembolagets PR och hur de uttrycker sitt samhällsuppdrag i reklamfilmer. När 

det kommer till hur statliga organisationer förhåller sig till sina samhällsuppdrag har det vad 

vi vet bara gjorts på andra svenska myndigheter, inte på Systembolaget. 

Enligt Pieczka och Wood (2013) har dialogbaserad kommunikation inom PR utvecklats, men 

de menar att den fortfarande är bristfällig när det kommer till resultat av beteendemässig 

förändring, inom framförallt hälso- och utbildningsaspekter för allmänheten. Pieczka och 

Wood (2013) påvisar också hur fältet för allmän hälsa är starkt beroende av social marketing 

och reklamkampanjer. Vår studie kan därför bidra med ny kunskap om Systembolagets PR 

fokuserar på dialogbaserad kommunikation och om hur Systembolagets PR syftar till 

beteendemässig förändring för alkoholkonsumtion bland allmänheten.  
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Det intressanta med att studera Systembolaget är att organisationen är statligt ägt men arbetar 

på en kommersiell plan. Systembolaget har ett uppdrag att sälja alkohol men också ett 

samhällsuppdrag som handlar om att förbättra samhällets relation till alkohol (Systembolaget, 

2014). Det är därför intressant att se om och hur Systembolagets fokus ligger på att 

kommunicera sitt samhällsuppdrag i reklamfilmer eller om fokus ligger på något annat. 

Studien kan därför addera kunskap om en organisation som både arbetar statligt och 

kommersiellt samt kommunicerar på olika plan för olika mål.   

4. Syfte och frågeställning 

Vi kommer att studera Systembolaget budskap producerats som rörlig bild. Vi kommer 

jämföra fyra reklamfilmer för att sedan jämföra resultaten med varandra. Studien syftar till att 

undersöka om och hur Systembolagets samhällsuppdrag kommer till uttryck i reklamfilmerna. 

Vi undersöker hur budskapen i reklamfilmerna överensstämmer med Systembolaget 

samhällsuppdrag och hur Systembolaget uttrycker sig på den kommersiella marknaden. Detta 

genom att titta på materialet ur olika PR-perspektiv för att se hur Systembolaget förhåller sig 

till sitt samhällsuppdrag på den kommersiella marknaden. 

Det teoretiska syftet för vår studie är att bidra med nya perspektiv på ett fenomen som korsar 

gränserna mellan politisk kommunikation och marknadskommunikation. Ett perspektiv där 

studieobjektet både är influerat och styrs av politiska intressen men samtidigt verksammar 

som en stor aktör på en kommersiell marknad. Tillsammans med ett PR-perspektiv är målet 

att resultatet kan bidra med nya kunskaper för forskning som rör komplexa genre- 

överskridningar inom kommunikation och som liknar fallet i vår studie.  

 

4.1. Frågeställningar  

-                  Vilka budskap finns i reklamfilmerna ur ett PR-perspektiv?  

-   Vilka budskap i Systembolagets reklamfilmer går i linje med Systembolagets       

    samhällsuppdrag? 
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5. Teori  

I detta kapitel kommer studiens teoretiska ramverk introduceras och förklaras. Studien 

kommer använda sig av semiotikens denotation och konnotation samt Huttons PR-perspektiv.  

I slutet av teorikapitlet redovisas också den kritik som riktats mot våra teorier. 

5.1. PR - Perspektiv 

Dr. James G. Hutton definierar begreppet PR och dess grundliga beståndsdelar i The 

Definition, Dimensions, and Domain of Public Relations (1999). Huttons teori om PR bygger 

på olika dimensioner och typer av PR som förklarar dess grundliga betydelse. För Hutton var 

det viktigt att reda ut definitioner, dimensioner och domäner av PR, eftersom andra fält och 

kritiker har influerat dess betydelse och därmed gjort fenomenet mer oklart (Hutton 1999).  

Vi har avgränsat oss till förespråkande PR (advocacy public relation), orsaksrelaterad PR 

(cause-related public relation) och relationsskapande PR (relationship management). Vi 

kommer också utgå från Hutton’s olika dimensioner av PR, Interest, Initiative och Image, 

som används för att orientera sig inom grundliga dimensioner av PR.  

Vi har valt att utgå från Huttons PR- perspektiv för att det ger en omfattande och tydlig bild 

av den PR som de flesta organisationer utgår från (Hutton, 1999). Detta hjälper studien 

identifiera de budskapen som finns i Systembolagets reklamfilmer, vilket hjälper studien 

svara på frågeställningen. 

5.2. The 3 I´s   

Hutton’s modell för att analysera PR består av tre dimensioner, the 3 I’s: Interest, Initiative 

och Image. Enligt Hutton finns det flera dimensioner att utgå från, men the 3 I’s ger en 

överskådlig bild för de grundliga skillnaderna mellan olika typer och definitioner av PR 

(Hutton, 1999). Dimensionerna syftar till att visa hur en organisation använder sin PR och 

vem de fokuserar på. Hutton säger att dimensioner inte kan avgöra vilken typ av PR som en 

organisation endast opererar utifrån, eftersom alla olika organisationer opererar utifrån de 

allra flesta dimensionerna. Dock kan vissa vara mer representerade än andra (Hutton, 1999). 

5.2.1. Interest 

PR-dimensionen Interest grundar sig på Cancel et al. raffinerade begrepp på Grunig och 

Hunt’s “Balance of intended effects” (Hutton 1999). Interest behandlar frågan om hur mycket 
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PR-funktionen fokuserar på kundens fördelar i relation till allmänhetens fördelar. Ett extremt 

förhållningssätt till den här frågan ligger i att allmänhetens intressen ska ersätta kundernas 

intresse, vilket organisationerna också kan dra fördelar av. Det andra förhållningssättet till den 

här frågan utgår istället från att kundernas intresse går före allmänhetens intresse (Hutton, 

1999).      

5.2.2. Initiative  

Den andra dimensionen Initiative utgår nästan alla typer av PR-aktörer från. Dimensionen 

innefattar de aktiviteter som är designade för att förutsäga, hjälpa och forma framväxande 

frågor som rör organisationen. Dimensionen behandlar frågor om och hur mycket PR-

funktionen är reaktiv eller proaktiv. För PR-aktörer handlar tekniker för pro-aktivitet om 

undersökningar om intressenter, granskningar för kommunikation, krisplanering, 

problemhantering och strategisk kommunikationsplanering (Hutton, 1999).    

5.2.3. Image 

Den tredje dimensionen image, behandlar frågan om hur mycket en organisation fokuserar på 

perception och verklighet (image och substans). Den här dimensionen representerar det 

generella fokus som en organisations eller individs åskådningar, tankar och handlingar har. 

Ligger fokus på att ge allmänheten en bild och uppfattning om organisationen, eller ligger 

fokus på det en organisationen faktiskt gör (Hutton, 1999). 

5.3. Hutton´s PR practices 

5.3.1. Förespråkande PR 

Förespråkande PR kan liknas vid hur en organisation försöker övertala sin publik att handla 

eller tänka på ett visst sätt som gynnar organisationen. I många fall handlar det om att 

organisationen som utför den här typen av PR istället försöker övertyga sin publik till att inte 

agera eller tänka på ett visst sätt (Hutton, 1999). 

5.3.2. Orsaksrelaterad PR 

Orsaksrelaterad PR har som syfte att gynna allmänhetens välfärd och inte en organisation. 

Den syftar till att övertyga allmänheten om vad som gynnar allmänheten. Orsaksrelaterad PR 

kan vara reaktiv och icke existerande fram till dess att den triggas av en offentlig händelse 

(Hutton, 1999). 
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5.3.3. Relationsskapande PR 

Relationsskapande PR är när en organisation använder PR som ett verktyg för att identifiera 

gemensamma intressen och värderingar mellan en organisation och dess publik. Detta verktyg 

strävar efter ömsesidig tillit, kompromisser, samarbete och win win-situationer (Hutton, 

1999). 

 

5.4. Semiotik  

Vi har valt att genomföra analys med hjälp av semiotiken. Semiotik är läran om tecken, ett 

tecken kan exempelvis vara kläder, ett ord, en färg, en bild och något som ger ett samhälle en 

viss mening. Semiotik är läran om hur tecken kommunicerar och får betydelse (Bignell, 

2002). Bignell (2002) beskriver att semiotiken idag på blivit en av det mer inflytelserika 

teorier att analysera kring medier. Semiotik används idag inom bland annat i mediestudier, en 

anledning är att budskap i medier tycks vara kommunicerade genom användandet av tecken, 

semiotiken blir alltså en populär teori att använda idag då semiotiken är ett effektivt sätt att 

analysera tecken och hur det fungerar (Bignell, 2002). Tecken har två beståndsdelar för att 

avkoda material: konnotationer och denotationer (Barnes, 2011). Denotation är de ofta ytliga 

och direkta associationer som de flesta människor delar. Exempelvis om du ser en bil tänker 

du på fönster, utformningen, hjul, motor etc. Medan Konnotation behandlar individuella 

associationer, som när du ser en bil tänker du kanske på ett bilmärke, en biltur eller en resa 

(Bignell, 2002). 

5.4.1. Denotation  

Barthes (1977) första analysnivå denotation, som ofta är förbisedd, frågar vad man direkt ser i 

en bild. Fotografier av en person eller av ett hus visar bara eller betecknar bara dessa saker. 

Fotografierna på personen visar på kläder, hudfärg, ansiktsuttryck, kön och fotografiet på 

huset representerar fönster, dörrar, trä, sten (Hansen & Machin, 2013). Att ange personer på 

vissa platser eller i grupper, från olika vinklar, i avstånd eller närbild, kommer att ha effekt på 

hur vi ska se dem i bilden (Hansen & Machin, 2013). 
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5.4.2. Konnotation 

Här frågar vi vilka idéer och värderingar som kommuniceras genom det som representeras 

och hur det representeras. När vi har identifierat det som är denoterat kan vi fråga vad det 

betyder, då tittar studien på vilka är de kulturella föreningarna av element, egenskaper och 

kvaliteter av bilden (Hansen & Machin, 2013). 

Vi har valt semiotiken för att bryta ner reklamfilmerna och extrahera budskap. Detta genom 

att konnotera ur de olika PR-perspektiv vi valt. Att konnotera utan perspektiv gör det svårare 

att hitta precisa betydelser (Hansen & Machin, 2013). Vi använda därför flera perspektiv för 

att bättre kunna svara på vår frågeställning. 

5.5. Teorikritik 

Semiotik har ibland kritiserats när den använts i studier när det enbart är ett fåtal bilder som 

ska granskas i detalj (Rose, 2012).  

Annan kritik som riktats mot semiotiken är att den ibland framställer analyser som objektiva 

mer än subjektiva. Det som kritiseras i semiotiken är framförallt konnotationen, då den även 

kan bygga på temporära föreställningar och uppfattas som ostrukturerad. Konnotationer är 

beroende av kulturella aspekter och består av association och den betydelse vi utläser ur en 

bild eller film, beroende på värderingar och kultur. Konnotationen behöver inte vara uppenbar 

i en bild, utan den kan variera för olika individer vilket gör att en bild ibland kan få en annan 

betydelse (Carlsson & Koppfeldt, 2001).  

Den kritik som riktats mot Hutton´s PR-perspektiv är att de olika typer av PR-praktiker inte 

kan definiera vilken typ som uteslutande används av en organisation (Hutton, 1999). Därför 

går det inte säga vilken typ av PR som en organisation använder eftersom organisationer 

dagligen använder sig mer eller mindre av alla de olika typerna av PR. Däremot kan det 

framgå vilken typ av PR som oftast är mest förekommande för en organisation och vilken som 

är minst förekommande (Hutton, 1999).  

Annan kritik som riktats mot Huttons perspektiv är hans relationsskapande PR. Den är enligt 

Pieczka och Wood (2013) ett förlegat perspektiv. Deras kritik på relationsskapande PR 

fokuserar på ytligheterna i grunden för relationsskapande PR, dialogbaserad och symmetrisk 

kommunikation. Enligt Pieczka och Wood (2013) brister detta perspektivet då det inte tar 

hänsyn till viktiga aspekter av dialog som begrepp. 



21 

 

6. Metod 

I det här kapitlet redogörs en beskrivning av kvalitativ innehållsanalys, hermeneutisk ansats, 

kritik mot metod och val av metod, samt hur den är kopplad till teori. Vidare i kapitlet 

beskrivs också vad material i studien är och hur det är inhämtat. I kapitlets sista del redogörs 

för hur analysmetoden ser ut och hur den används.   

6.1. Kvalitativ Metod 

För att analysera materialet har en kvalitativ innehållsanalys valts. I en kvalitativ studie tittar 

man på materialets delar och helhet för att få fram det innehåll som är av betydelse till studien 

(Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Kvalitativa studier samlar in data 

som exempelvis historia, filmer, bilder och texter. Metoden studerar känslor, tankar och 

samspel med samhället och individen (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017). Enligt Ahrne & Svensson (2015) är kvalitativa metoder ett övergripande begrepp för 

alla metoder som grundar sig på intervjuer, observationer samt analys av texter som inte är 

skapade för att analyseras med hjälp av statistiska metoder och verktyg (Ahrne & Svensson 

2015). En kvalitativ metod är därför relevant för studien då den kvalitativt studerar data från 

ett flertal reklamfilmer.  

 

6.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är särskilt lämpad för att undersöka den underliggande betydelsen i 

ett innehåll och används ofta för att fånga och förstå medietexters bakomliggande innebörd 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). Metoden är en slags textanalys som syftar till 

att förstå innehållet i olika texter. Text som begrepp syftar enligt Østbye, Knapskog, Helland 

och Larsen (2008) på alla uttrycksformer, även stillbilder, rörliga bilder, ljud och musik. Den 

kvalitativa innehållsanalysen inom medievetenskap är knuten till europeiska teoritraditioner 

och grundar sig på hermeneutiken (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2008). Som 

Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerur (2017) uttrycker, är det är viktigt att 

djupdyka i innehållet som analyseras eftersom det finns viktigare delar än andra att titta på, 

samt att svaren i innehållet kan ligga mer dolt under ytan.  
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Då det är innehållet i Systembolagets reklamfilmer som analyseras, lämpar det sig att använda 

en kvalitativ innehållsanalys, då denna metod syftar till bryta ner latenta innebörder i innehåll 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008).  

6.2.1. Hermeneutisk ansats  

Hermeneutik som ansats bygger på tolkning, Bergström & Boréus (2012) säger att tolkning 

ingår i varje textanalys. De beskriver också tolkning som något som måste utvinna mening 

och betydelse. I relation till textanalysen måste text eller bild tolkas och betydelsen för de 

studerande samhällsvetenskapliga problemen begripas (Bergström & Boréus, 2012). En insikt 

inom hermeneutiken beskriver hur det finns en förförståelse av olika betydelser som till 

exempel ord, text etc. Denna insikt går hand i hand med kritiken som riktas mot 

hermeneutiska ansatsen vilket kommer beskrivas mer under nästa rubrik.  

6.3. Metodkritik  

Enligt Bergström & Boréus (2012) kan det finnas andra konsekvenser med innehållsanalys 

som metod. Analysen görs manuellt vilket resulterar i att forskarna relativt tidigt blir låsta till 

ett tillvägagångssätt som de får följa genom hela analysen. Alla intressanta aspekter kan inte 

tas till hänsyn. Innehållsanalys kan ta bort intresset från sådant i materialet som forskaren inte 

på förhand bestämmer sig för att notera. Ett annat problem kan också vara att metoden kan 

vara okänslig för det sammanhang som materialet analyseras utifrån. Termer och 

formuleringar kan ha olika innebörd i olika sammanhang eller förändras över tid, vilket kan 

resultera i feltolkningar (Bergström & Boréus, 2012). Eftersom en kvalitativ innehållsanalys 

är bunden till egna tolkningar finns det även risk för att personliga värderingar påverkar 

resultatet i analysen (Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017). Som tidigare 

nämnt är en insikt inom hermeneutiken att det finns kulturella skillnader på ord vilket kan ge 

olika betydelser (Bergström & Boréus 2012). Enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen 

(2008) kan vi inte frigöra oss själva från vår förförståelse och våra fördomar. Vår förförståelse 

är ingenting vi heller behöver frigöra oss helt från eftersom det är mötet mellan fördomarna 

och textens mening som också möjliggör tolkning (Gripsrud, 2011).  
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6.4. Metoden kopplad till teori 

En kvalitativ innehållsanalys syftar till att undersöka en liten mängd material djupgående 

(Østbye, Knapskog, Larsen & Helland, 2008). Genomförandet av denna metod tar stöd av att 

den semiotiska ansats som materialet analyseras utifrån. Då studien ska identifiera budskap i 

reklamfilmer passar en kvalitativ innehållsanalys som metod, eftersom kvalitativ 

innehållsanalys går ut på att identifiera vad en text betyder utifrån djupgående tolkning av 

innehåll (Østbye, Knapskog, Larsen & Helland, 2008). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 

och Wängnerud (2017) skriver att tolkning handlar om att begripa och förstå vad texten säger 

i förhållandet till frågan som ställts. De menar att det kan vara enkelt att tolka en text men att 

det är en viktig del av arbetet. Den semiotiska ansatsen i denna studie behöver ta stöd från 

PR- perspektiv för att uppfylla studiens syfte eftersom semitokens tolkning behöver filtreras. 

Dessa PR- perspektiv gör sig relevanta till en kvalitativ innehållsanalys då innehållsanalys 

tittar på något djupgående, i studiens fall PR-verktyg och dimensioner av PR. Då studien 

syftar till att identifiera de latenta budskap med hjälp av studiens PR-teorier passar det med en 

kvalitativ innehållsanalys eftersom latenta budskap är vad en kvalitativ innehållsanalys tittar 

på (Østbye, Knapskog, Larsen & Helland, 2008). 

 

6.5. Urval 

Studien har avgränsats till reklamfilmer som är producerade från 2015 - 2017. Studien 

avgränsas till nyproducerade reklamfilmer från 2015 eftersom Systembolagets ägaranvisning 

uppdaterades 2014 (Systembolaget, 2014). Vi finner det relevant att avgränsa oss till 

Systembolagets reklamfilmer som producerats efter 2014 eftersom den ägaranvisningen är 

den senaste som har påverkat Systembolagets samhällsuppdrag. Systembolagets 

samhällsuppdrag är något som jämförs med reklamfilmerna, eftersom det ska ge verklig bild 

om samhällsuppdraget överensstämmer med Systembolaget reklamfilmer.  

När det kommer till innehållsanalys påpekar Bergström och Boréus (2012) att urvalet alltid 

bör göras efter forskningsfrågan och sedan motiveras. Vår forskningsfråga ställer frågan om 

Systembolagets samhällsuppdrag från 2014 kommer till uttryck i reklamfilmerna.  
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6.6. Material 

Materialet är fyra reklamfilmer hämtade från Systembolaget egna Youtube-kanal. 

Reklamfilmerna är publicerade mellan 2015 till 2017. Följande del är en personlig 

beskrivning av de olika reklamfilmerna, rangordnade efter äldst till nyast.  

6.6.1.   ”Systembolagets film Experten” 2015 

Reklamfilmen visar hur en expert vill öka försäljning för att gå i vinst medan personalen på 

Systembolaget förklarar att det inte är målet för Systembolaget (Systembolaget, 2015). 

Reklamfilmen väljer vi att döpa till Experten. 

6.6.2.  ”Systembolagets antilangningsfilm våren” 2016 

Filmen följer två bröder under sin uppväxt från barn till unga vuxna. Reklamfilmen behandlar 

problemet att yngre syskon ber äldre syskon om alkohol och hur konsumenten kan vända sig 

till Systembolaget för att stå emot pressen att köpa ut till minderåriga (Systembolaget, 2016). 

Reklamfilmen väljer vi att döpa till Bröder. 

6.6.3.  “Systrar - en film från Systembolaget” 2016 

Tittaren får följa en storasyster som försöker få tag på sin lillasyster som inte svar sin telefon. 

Reklamfilmen behandlar problemet att yngre syskon ber äldre syskon om alkohol och hur 

konsumenten kan vända sig till Systembolaget för att stå emot pressen att köpa ut till 

minderåriga (Systembolaget, 2016). Reklamfilmen väljer vi att döpa till Syster. 

6.6.4. “Systembolagets antilangningsfilm med Daniel Paris” 2017 

Reklamfilmen behandlar problemet lagning och konsumtion av alkoholkonsumtion av 

minderåriga. Filmen berättas av Daniel Paris och han pratar om sin erfarenhet av alkohol och 

hur dåligt han påverkades av alkohol i ung ålder (Systembolaget, 2017). Reklamfilmen väljer 

vi att döpa till Antilangningsfilm med Daniel Paris. 

6.7. Analysmetod 

Analysen kommer inledas med en denotation av de olika reklamfilmerna, detta för att få fram 

det som direkt ses som studien behöver för att gå vidare till konnotationer. Studien fortsätter 

sedan med att analysera djupgående och titta på konnotationerna i reklamfilmerna, det är här 

studien kan identifiera budskap och se hur väl reklamfilmernas uttryck överensstämmer med 

Systembolagets samhällsuppdrag. Konnotationerna sker genom studiens PR perspektiv, 



25 

 

Interest, Initiative, Image, Förespråkande PR, Orsaksrelaterad PR och Relationsskapande 

PR. Här extraheras budskapen om hur Systembolaget kommunicerar med sina kunder och 

allmänheten. Vidare kommer de konnotativa fynden sammanfattas för att jämföras med 

Systembolagets samhällsuppdrag. 

I Handbok i kvalitativa metoder av Ahrne och Svensson (2015) tas olika problem upp som rör 

analys med kvalitativa metoder. Ett av dessa problem är kaos-problemet vilket innebär att 

materialet är i oordning och försvårar överskådligheten av materialet. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) löses problemen aldrig helt men de kan underlättas genom att materialet 

sorteras, reduceras och argumenteras i analysen (Ahrne & Svensson, 2015). Sortering av 

materialet innebär att forskaren blir bekant med sitt material och upptäcker det på nytt. Detta 

kan leda till att det relevanta materialet får ordning och relevans (Ahrne & Svensson, 2015). 

Vi har valt att sortera materialet genom att först och främst lära känna det samtidigt konnotera 

materialet utifrån våra PR-teorier. På så vis struktureras materialet, vilket är ett sätt att bemöta 

kaosproblemet (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare kommer reduceras materialet efter PR-

perspektiven och på så vis undviks representationsproblemet, ett problem som uppstår när 

studien har för mycket material (Ahrne & Svensson, 2015). Efter vår reducering kommer 

materialet argumenteras med stöd av våra PR-teorier, därmed ge uppsatsen mer kredibilitet 

(Ahrne & Svensson, 2015).  

6.7.1. Interest  

Ur denna dimensionen kommer vi att konnotera om Systembolaget fokus ligger på allmänhet 

eller konsumenternas intresse.  

6.7.2. Initiative  

Ur denna dimensionen kommer vi att konnotera om Systembolagets fokus ligger på proaktiva 

eller reaktiva handlingar.  

6.7.3. Image 

Ur denna dimensionen kommer vi att konnotera om Systembolagets fokus ligger på att ge en 

bild av vad de gör eller om fokus ligger på det Systembolaget faktiskt gör.  

6.7.4. Förespråkande PR 

Ur detta perspektiv kommer vi att konnotera hur Systembolaget använder sig av förespråkade 

PR för att övertyga sin publik att inte tänka eller agera på ett visst sätt. 
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6.7.5. Orsaksrelaterad PR 

Ur detta perspektiv kommer vi att konnotera hur Systembolaget använder sig av 

orsaksrelaterad PR för att gynna allmänhetens välfärd. 

6.7.6. Relationsskapande PR 

Ur detta perspektiv kommer vi att konnotera hur Systembolaget använder sig av 

relationsskapande PR för att skapa och identifiera gemensamma intressen och värderingar i 

syfte att nå en relation till sin publik. 

7. Analys och resultatredovisning 

7.1. Denotation 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för innehållet i fyra olika reklamfilmer på en denotativ 

plan. Reklamfilmerna är rangordnade efter äldst till nyast.  

 

7.1.1.  Experten 

Reklamfilmen öppnar med en närbild på en orange bok med en bild på en man, på boken står 

Retail Rules och en liten stämpel med texten “#1 New York Times bestseller”. En blond 

kvinna håller i boken, hon säger att mannen i bilden är “en av världens främsta butik 

experter… Ska bli så spännande att höra vad han tycker om oss. ”, kvinnan bär 

Systembolagets uniform. Under dialogen klipps över till en grupp av fem olika människor. 

Individerna i bild bär Systembolagets uniformer. Medarbetarna är i olika åldrar, har olika hud- 

och hårfärger. Nästa bild är en närbild på mannen från boken(vi kallar honom experten), han 

går igenom en av Systembolagets butiker, han bär en blå kostym. I bakgrunden ser vi 

Systembolagsmedarbetarna som var med i tidigare scen. Experten och medarbetarna rör sig 

fram i butiken, han säger “Den här butiken har jättepotential!” med ett stort leende på 

läpparna. Under dialogen klipper det till en helbild där kvinnan som höll i boken står bredvid 

experten och säger “tack” med ett leende, medarbetarna följer efter i bakgrunden. Han 

fortsätter med att påpeka att det finns rum för förbättring medan de fortsätter genom butiken. 

Klipper till en helbild av en man annan som står i en svart kostym längst en hylla med mörka 

flaskor. Experten säger att sortimentet är för stort och att de ska minska sortimentet för att öka 

vinsten, då de flesta ändå köper storsäljarna. Under dialogen flyger två heltäckande duckar 



27 

 

upp över hyllorna. Klipper över till en närbild på en kartmodell, experten pekar över på 

modellen och säger “Såhär ser butiken ut nu, kunderna kan gå direkt från entren till 

utgången” , modellen förändras och gröna pilar lysser upp mellan hyllorna i modellen, 

experten säger “Om ni gör så här, håller vi kvar dem i butiken längre, och då köper de mer.”, 

klipper över till halvbild på medarbetare tittandes ner på modellen och sen över till en 

halvbild på experten med händer i luften, en till man i kostym har anslutit sig brevid experten. 

Klipper över till en halvbild där experten vandrar mellan två hyllor fyllda med genomskinliga 

flaskor. “Och ni borde ha specialerbjudanden” säger experten medan klippet övergår till en 

helbild på butiken. I bild dyker flertal skyltar med texten tag tre betala för två på skyltarna 

runt i butiken. Sedan klipper det över till en helbild där expreten går med medarbetarna 

bakom sig, “Titta här, gavlarna” säger experten medan lamporna släcks, det klipper sedan 

över till fyra gavlar som individuellt tänds upp av lampor ovanifrån en i taget. “Enligt 

forskningen är det här bästa platserna i butiken, och era är tomma” säger experten i halvbild 

med medarbetarna bakom sig. Experten pekar mot kameran och säger “Så här borde ni 

göra!”, klipper över till gavlarn med hologram av fyra staplar av flaskor. Mannen i svart 

kostym rullar sedan fram en hylla med flaskor, med etiketten tequila på i närbild. Sedan klipps 

det över till halvbild på systembolagspersonalen som tittar på experten, expretern säger sedan 

“Som ni ser finns det mycket man kan göra för att öka vinsterna.”, under dialogen klipper det 

till en helbild med experten i mitten viftandes på armarna medan personalen tittar på honom. 

Det klipper sedan till en närbild på experten han säger “Och det är ju det allt handlar om eller 

hur?”. Klipper över till en halv bild på personalen, en kvinna med glasögon står längst fram 

och skakar på huvudet och säger sedan “Nej inte för oss.”. Klipper över till en närbild på 

experten, sedan en helbild över experten och personalen, experten ser sig omkring pekar på 

personalen och skrattar. Experten fortsätter skratta och en blå bakgrund med en vit text täcker 

hela skärmen, “Det svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda”. Nästa klipp ersätt 

texten med “Men det räddar ungefär 2000 liv varje år.* - Källa SOFI, Stockholms 

Universitet” som sedan ersätt av “Läs mer på varforsystembolgat.se” och Systembolagets 

logga i nedre halvan av bilden (Systembolaget, 2015).  
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7.1.2.  Bröder 

I halvbild tittar en pojke ned på en bebis som ligger i hans knä. Låten “He ain’t heavy he’s my 

brother” av The Hollies spelas genomgående i reklamfilmen. I närbild petar pojken på 

bebisens näsa. I nästa klipp sitter två pojkar på en bänk utomhus. Den ena pojken hjälper den 

andra pojken att knäppa en cykelhjälm. Nästa klipp visas i helbild och den ena pojke puttar 

den andra pojken på en cykel med stödhjul på en gata. Längs med gatan står hus och bilar 

parkerade. I nästa klipp springer den ena pojken efter den andra pojken som cyklar själv på 

samma gata. I samma scen hinner den ena pojken ikapp den andra och puttar honom på 

ryggen. Nästa scen visar närbild på pojkarna, den ena pojken har en tandborste på ryggen. I 

nästa närbilds-klipp tittar den yngre pojken på sig själv och sina tänder genom en spegel. 

Reklamfilmen klipper sedan till helbild där tittaren får se den äldre pojken lyfta den andra 

pojken mot spegeln i ett rum som nu visar sig vara ett badrum. I nästa scen visas pojkarna 

utomhus i halvbild, den yngre pojken har blod under näsan och den andra pojken torkar den 

yngre pojken under näsan med sin tröja. I nästa klipp står bröderna i helbild och den yngre 

pojken slår ett träd med ett träsvärd. I nästa bild sitter båda pojkarna i samma fåtölj och äter 

popcorn i halvbild. I nästa scen är en av pojkarna iklädd en hatt och lila fjäderboa, den andra 

är klädd i en hatt och overall. Tillsammans rycker de i tre ihopsatta ringar och den ena pojken 

slår på ringarna med svart stav medan en vuxen kvinna tittar på och en vuxen man höjer en 

kamera. I nästa bild brottas pojkarna på ett köksgolv i halvbild, en vuxen man sträcker sin 

hand mot pojkarna. I nästa bild springer de iväg i helbild i en korridor i samma hus. I nästa 

bild är det kväll och miljön är ett sovrum. Den ena pojken lägger sig i sängen bredvid den 

andra pojken, från helbild på pojkarna till halvbild. I nästa bild sitter en äldre kille på en 

moped utomhus i halvbild medan en annan äldre kille hjälper honom sätta på en hjälm. I nästa 

klipp börjar den ena äldre killen köra iväg på en moppe medan den andra börjar springa efter. 

I nästa bild sitter de båda äldre killarna i stolar, den ena blåser ut ljus på en tårta med 

jordgubbar medan den andra riktar sin mobil mot honom. På bordet står kakor och en Sverige-

flagga, scenen filmas i halvbild. I nästa klipp läggs makaroner på en tallrik i närbild. På bordet 

där tallriken står ligger öppna böcker och en person sitter vid bordet med en penna i handen i 

närbild. I nästa klipp sitter de båda äldre killarna vid bordet och äter i halvbild. I nästa scen 

sitter de äldre killarna i en brun soffa och håller i trådlösa spelkontroller, samtidigt som de 

knuffar varandra i halvbild. I nästa klipp står den ena äldre killen i ett badrum och rakar sig 

framför spegeln medan den andra äldre killen tittar på honom i halvbild. Den ena äldre killen 

som rakar sig tittar tillbaka på den andra äldre killen och sedan på sig själv i spegeln framför 
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sig. Sedan klipper det över till en vit text som säger “Vill du ha hjälp att säga nej när ditt 

syskon ber dig köpa ut?”. Klipper till en rosa bakgrund och en text som säger “Gå in på 

Systembolaget.se”. Systembolagets företagsmärke visas och under en ljusrosa liten text om 

musiken i vänstra hörnet.   

 

7.1.3. Systrar 

Reklamfilmen börjar med en tjej eller ung kvinna som presenterar sig som Klara och ringer 

någon och frågor efter Stella. Hela dialogen filmas ur olika vinklar, hel-, halv- och närbild och 

utspelar sig inomhus. Klara påstår att personen på andra sidan telefonen skulle vara med 

någon, förmodligen Stella. Klara ställer frågan “Ja, vet du vart hon skulle då?” Sedan ställer 

Klara följdfrågan “Rasmus Eriksson eller Rasmus…”. Klara ringer sedan ett annat samtal 

samtidigt som hon går ut från huset. I halvbild går Klara på en gata utomhus och säger “Hej, 

det här är Klara, Stellas storasyster.” i telefonen. Efter det fortsätter samtalet i telefonen med 

att Klara säger “Stella”, sedan visas en helt ny miljö i helbild på två unga tjejer som sitter i 

samma ljusa rum och Klara fortsätter och säger “Stella i 9B”. Sedan klipps scenen tillbaka till 

Klaras miljö som fortsätter att gå på en väg utomhus, tittar bakom sig och säger “Hallå? I 

närbild tittar Klara ner i telefonen, sen klipps det till att Klara fortsätter på en väg och pratar i 

ett nytt samtal. Hon säger “ Vilket jävla tak? Rasmus!” och skriker “Ahhh!”. Därefter klipps 

filmen till en ny scen och miljö där Klara och en annan tjej befinner sig i ett garage. I helbild i 

garaget ger Klara den andra tjejen en blå påse med något föremål som klirrar. ”Hallå?” filmen 

klipps tillbaka till Klara som går ute på en väg i halvbilder. Därefter klipps filmen till närbild 

på Klaras ansikte. Vid ett hus säger Klara “Stella?”, och börjar gå snabbare. Klara närmar sig 

huset och upprepar “Stella”. Klara börja joggar fram till huset och skriker “Stella”. utanför 

huset befinner sig andra människor och musik hörs. Personen som Klara tilltalar som Stella 

ligger på en uppfart till huset. I närbild och halvbild börjar Klara rycka i personen som ligger 

på uppfarten. Personen vaknar upp, blundar och ler. Klara håller sedan om personen i närbild. 

Reklamfilmen slutar med en text som säger “Vill du ha hjälp med att stå emot när ett yngre 

syskon ber om alkohol?” med svart bakgrund och vit text. I nästa klipp står det “Gå in på 

systembolaget.se  och Systembolagets företagsmärke visas.  
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7.1.4. Antilangsfilm med Daniel Paris 

Reklamfilmen öppnar med en närbild på en man som trycker sitt hår åt sidan och tittar in i 

kameran, i bild är det en svart bakgrund och en silverfärgad mikron framför mannen. Musik 

börjar spelas och en svart bakgrund med text klipps in. Daniel Paris står det i mitten av bilden 

och en man börjar prata. Under Daniel Paris ligger en undertext till det mannen säger. “Det är 

ungefär 12 år sedan som jag började på gymnasiet, och vid nollningen var alla tvungna att 

supa sig fulla.”. Under dialgon klipper det tillbaka mannen i första bilden (vi kallar honom 

Daniel) sam naraterar. “Vid nollningen var alla tvungna att supa sig fulla.” kommer fram stort 

mitt i bild under dialogen. Sedan klipper det till en halvbild på ett par byggnader i utomhus på 

kvällen. En undertext “Det fanns alltid en risk att bli lämnad i rännstenen om man tappade 

kontrollen.” kommer upp i bild följt av en större text “Det fanns alltid en risk att bli 

lämnad...”centrat i bild och Daniel fortsätter prata. Under dialogen ligger texten kvar i bild 

men bakgrunden klipper mellan en bild vars bakgrund är ur fokus en bild på marken med en 

skakig kamera. En ny undertext kommer fram “Vi var unga och fulla människor är inte bra 

på att tand om varandra.” , halv bild på ett byggnad med massa cyklarna täcker bilden, det är 

mörkt. Under dialogen klipper bilden till en halvbild på en nylonskylt med texten grillen och 

två träd vars siluett syns svagt i mörkret. Ny undertext kommer fram “Fulla människor bryr 

sig inte om det händer en något, särskilt inte de äldre eleverna.”. I bilden får vi se parkbänkar 

i mörket. Dialogen fortsätter med Daniels röst och bilden klipper till helbild på en park och 

sedan klipper till en basketplan. Undertexten byts ut “Det dracks mycket, trotts att kroppen 

inte var redo. Och oron fanns alltid där.” bilden är mörk och stening och klipper sedan till en 

bild ur fokus. Dialogen fortsätter, bilden klipper till en bild på lampor och lyftkranar i mörker. 

“Kunde man åka hem om man blev för full? Skulle man bli lämnad? Vill jag ens det här?” 

ersätter undertexten med en helbild på en tom busskur vid ett träd. Klipper sedan till en skakig 

helbild på buss som kör på en väg i mörkret.  Klipper till en helbild på en ensam parkerad bil 

och lampor som ljusar upp den, Daniel börjar prata igen och undertext kommer fram, “Så fort 

en vän försvann eller kom bort, blev jag orolig.”. En skakig helbild på en mörk byggnad 

klipps in. Klipper till närbild på ett staket i mörkret där kameran rör sig framåt, undertexten 

ersätts “Känslan av att inte veta, kompisar som inte svarar i telefonen.”. Under dialogen 

klipper det till en helbild av en bro ovanför vatten, sedan klipper det till en skakig helbild där 

kameran rör sig framåt på en bro med en bilväg. I bild kommer en ny undertext “Man får inte 

utsätta en vän för den oron.” och klipper sedan till en etableringsbild över en stad vid vattnet. 

Bilden fortsätter röra sig och en stor text centreras i bild “Ta hand om varandra under 



31 

 

nollningssäsongen, köp inte ut till yngre”. Texten står kvar och klipper tillbaka till Daniel och 

sedan till en svart bakgrund med systembolagets logga.    

 

7.2. Konnotation  

7.2.1. Experten  

Interest   

Experten kommer in i en av Systembolagets butiker och börjar föreslå förändringar och 

förbättringar för att öka försäljningen, men Systembolagets arbetare säger nej, och berättar att 

det är inte så Systembolaget gör. Filmen meddelar vad Systembolaget står för och varför de 

säljer på det sättet de gör. “Det svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda …Men det 

räddar ungefär 2000 liv varje år.* - Källa SOFI, Stockholms Universitet” (Systembolaget, 

2015). Systembolaget visar här att reklamfilmen gynnar allmänheten genom deras sätt att sälja 

alkohol, genom att sälja på det sättet Systembolaget gör räddas 2000 liv, vilket minskar 

alkoholproblem i landet. Ur interest-perspektivet blir budskapet i reklamfilmen att 

Systembolagets sätt att sälja alkohol på gynnar allmänheten.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag om att sälja 

ansvarsfullt genom att tyda på att prioritering av vinst inte är något för Systembolaget 

(Systembolaget. u.å.).  

 

Initiative 

Systembolaget vill i denna reklamfilm visa hur många fler människor som skulle drabbas av 

alkoholproblem om Systembolaget inte sålt på det sättet de gör. Detta visas i reklamfilmen när 

Systembolaget (2015) visar citatet “Det svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda 

…Men det räddar ungefär 2000 liv varje år.* - Källa SOFI, Stockholms Universitet” i 

reklamfilmen. Systembolaget är proaktiva med att ta upp problemet och försöker rädda fler liv 

genom att inte prioritera vinst och försäljning. Systembolagets hänvisar till sin källa 

Stockholms Universitet som säger att deras sätt att sälja på räddar 2000 liv varje år. 

Budskapet i reklamfilmen ur initiative-perspektivet blir att Systembolaget räddar liv genom 

proaktiva handlingar, i det här fallet att sälja alkohol på Systembolagets sätt.  
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I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag om att sälja 

ansvarsfullt genom att tyda på att prioritering av vinst inte är något för Systembolaget 

(Systembolaget. u.å.).  

 

Image 

Systembolaget vill i denna reklamfilm nå ut till svenska folket för att förklara varför de säljer 

på det sättet de gör. “Det svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda …Men det räddar 

ungefär 2000 liv varje år.* - Källa SOFI, Stockholms Universitet” (Systembolaget, 2015). I 

reklamfilmen ger Systembolaget en bild av att de räddar liv genom sitt sätt att sälja alkohol. 

Ur image-perspektivet verifierar de sin bild genom att visa resultatet från Stockholm 

universitet där ungefär 2000 liv räddas varje år. Ur image-perspektivet blir budskapet att 

Systembolaget i sin film både ger en bild av att de vill rädda liv samtidigt som Systembolaget 

enligt källan räddar liv.   

I budskapet genom image perspektivet framkommer inte Systembolagets samhällsuppdrag, 

eftersom att rädda liv inte är en del av Systembolagets samhällsuppdrag (Systembolaget. u.å.). 

 

Förespråkande PR 

I början av reklamfilmen visar Systembolaget på att de behöver hjälp med att utveckla sin 

butik genom att ta in en expert, “Han är en av världens främsta butiksexperter” 

(Systembolaget, 2015). Systembolaget övertygar publiken att det finns fler sätt att öka 

försäljningen. Exempel är hur experten visar på att tomma ytor bör fyllas med flera varor, att 

det ska finnas produktkampanjer och att varor ska stå nära kassorna för att öka impulsköp.  

Systembolaget vill sedan övertyga att vinst och ökning av försäljning behövs. Detta bekräftar 

experten med att säga “Som ni ser finns det mycket man kan gör för att öka vinsterna” 

(Systembolaget, 2015). Ur ett förespråkande perspektiv kan det här också uppfattas som att 

Systembolaget försöker övertyga om att de inte har prioriterat försäljning i den grad som 

experten vill. Vidare vill Systembolaget övertyga att vinst inte är deras prioritet när experten 

säger “... och det är ju det allt handlar om, eller hur?” och Systembolagets medarbetare 

svarar “Nej inte för oss” (Systembolaget, 2015). Ur ett förespråkande perspektiv blir 

budskapet att Systembolaget vill övertyga om att de inte prioriterar försäljning. 
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I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag om att sälja 

ansvarsfullt genom att tyda på att prioritering av vinst inte är något för Systembolaget 

(Systembolaget. u.å.).  

  

Orsaksrelaterad PR 

I slutet av reklamfilmen beskrivs det att “Det svenska sättet att sälja alkohol är lite 

annorlunda …Men det räddar ungefär 2000 liv varje år.* - Källa SOFI, Stockholms 

Universitet” (Systembolaget, 2015). Ur ett orsaksrelaterat perspektiv tyder detta på att 

Systembolaget försöker övertyga allmänheten att Systembolaget sätt att sälja alkohol på 

räddar liv. Det gör Systembolaget genom att använda en källa från Stockholms Universitet för 

att ge dess påstående trovärdighet. Istället för att fokus ligger på att öka försäljningen som 

skulle kunna gynna organisationens vinst och försäljning, gynnar begränsningen av alkohol 

allmänheten, eftersom Systembolaget sätt att sälja räddar 2000 liv. Ur ett orsaksrelaterat 

perspektiv blir budskapet att Systembolaget försöker övertyga allmänheten om att 

Systembolaget sätt att sälja alkohol på räddar liv. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag om att sälja 

ansvarsfullt genom att tyda på att prioritering av vinst inte är något för Systembolaget 

(Systembolaget. u.å.).  

 

Relationsskapande PR 

I reklamfilmen Experten försöker Systembolaget skapa en relation till publiken genom att 

säga att Systembolaget sätt att sälja alkohol på räddar 2000 liv varje år, vilket är en positiv 

värdering som publiken kan relatera till. I reklamfilmen introduceras en expert som ska 

komma till en av Systembolagets butiker för att föra vidare sin kunskap om försäljning till 

arbetarna på Systembolaget. Ur ett relationsskapande perspektiv visar detta på att 

Systembolaget också behöver utbildas och lära sig nya saker, vilket allmänheten kan relatera 

till. Ett annat intresse som tas upp är att gå i vinst och öka försäljning. “...det finns mycket att 

göra för att öka vinsterna”, “Och det är ju det allt handlar om, eller hur?” (Systembolaget , 

2015) att fokus ligger på vinst i en butik är något allmänheten kan relatera till. Ur ett 
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relationsskapande perspektiv blir budskapet att Systembolaget också behöver utbildas och 

lära sig nya saker och att vinst ses som något positivt. 

Ur det här perspektivet framkommer inte Systembolagets samhällsuppdrag, eftersom att skapa 

en relation till allmänheten inte är en del av Systembolagets samhällsuppdrag (Systembolaget. 

u.å.). 

 

7.2.2. Bröder         

Interest 

Reklamfilmen meddelar att köpa ut är problematiskt då det är ett beteende som är fel. Detta 

visar Systembolaget genom att uppmana syskon att söka hjälp om det blir tillfrågade att köpa 

ut alkohol, i det här fallet av minderåriga syskon. Ur interest-perspektivet är budskapet i 

reklamfilmen att allmänheten gynnas, eftersom Systembolaget erbjuder människor hjälp att 

säga nej när minderåriga syskon ber dem köpa ut alkohol (Systembolaget, 2016).  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

 

Initiative  

I den här reklamfilmen vill Systembolaget meddela att äldre syskon ska säga nej till 

minderåriga syskon som ber om alkohol. Samtidigt vill Systembolaget uppmuntrar äldre 

syskon till att be Systembolaget om hjälp när minderåriga syskon vill få alkohol utköpt.  

Budskapet ur initiative-perspektivet är att Systembolaget är proaktiva genom att erbjuda hjälp 

som kan förhindra langning och utköp till minderåriga.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  
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Image  

Genom att påpeka att utköp till minderåriga är ett problem, “Vill du ha hjälp att säga nej när 

ditt syskon ber dig köpa ut?” (Systembolaget, 2016), ger reklamfilmen en bild av att 

Systembolaget vill förhindra utköp av alkohol till minderåriga. Budskapet ur image-

perspektivet blir att Systembolaget vill genom sin hjälp till äldre syskon, ge en bild av att de 

vill förhindra utköp av alkohol till minderåriga. Systembolaget ger också en bild av att de 

förhindrar utköp av alkohol till minderåriga.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

 

Förespråkande PR 

Systembolaget övertygar att den äldre brodern tar hand om den yngre brodern, exempelvis 

torkar den äldre brodern sin lillebrors näsa för att stoppa hans näsblod, den äldre brodern 

fäster även en cykelhjälm på den yngre brodern och hjälper honom att börja cykla. När 

bröderna blir äldre hjälper även den äldre brodern den yngre att fästa på en motorcykelhjälm 

och att starta igång en moped. Den äldre brodern lagar även mat till den yngre brodern och 

hjälper honom att läsa. Systembolaget övertygar publiken om att den yngre brodern ber om 

alkohol från sin äldre bror. Ett exempel på detta är texten “Vill du ha hjälp att säga nej när 

ditt syskon ber dig köpa ut?” (Systembolaget , 2016) tillsammans med slutscenen, som visar 

på att den yngre brodern ber den äldre brodern om alkohol, då den äldre brodern ser 

fundersam ut och den yngre brodern ser osäker ut. Detta visar också att Systembolaget 

övertygar om att det är svårt att säga nej till minderåriga syskon när de ber om hjälp att köpa 

ut. Då Systembolaget uppmuntrar äldre syskon till att ta hjälp av Systembolaget, övertygar 

också Systembolaget publiken att de kan hjälpa äldre syskon med att säga nej till yngre 

syskon när de frågor om alkohol. Ur ett förespråkande perspektiv blir budskapet att den äldre 

brodern är ansvarsfull och att det är svårt att säga nej till minderåriga syskon när de ber om 

hjälp att köpa ut. Ett annat budskap ur perspektivet är också att Systembolaget kan hjälpa 

äldre syskon med att säga nej till yngre syskon när de frågor om alkohol. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  
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Orsaksrelaterad PR 

Ur ett orsaksrelaterat perspektiv ser vi i reklamfilmen att allmänheten gynnas av att ha 

möjlighet att söka hjälp om ens yngre syskon ber om alkohol. Det ser vi i slutet av 

reklamfilmen när texten “Vill du ha hjälp att säga nej när ditt syskon ber dig köpa ut?”,“Gå 

in på Systembolaget.se” förekommer. Här säger Systembolaget att det erbjuds hjälp till att 

säga nej till alkohol om allmänheten behöver det. Ur ett orsakrelatetat perspektiv blir 

budskapet att allmänheten gynnas av att erbjudas möjligheten att söka hjälp om ens yngre 

syskon ber om alkohol.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

 

Relationsskapande PR 

Reklamfilmen visar en relation mellan två syskon. I filmen gör bröderna olika sorters 

aktiviteter tillsammans, exempelvis cyklar, bråkar, spelar, äter och sover, saker allmänheten 

kan relatera till. Ur ett relationsskapande perspektiv kan vi även se att Systembolaget visar på 

hur man kan hjälpa någon annan. Exempelvis hur den äldre brodern hjälper den yngre brodern 

ta på sig en hjälm, lär den yngre brodern cykla och köra moped (Systembolaget, 2016). Att 

hjälpa någon man bryr sig om är en positiv värdering som allmänheten kan relatera till. 

Systembolaget visar i reklamfilmen en familj, ett hem med möbler, leksaker, tv-apparater. 

Samtidigt firas födelsedagar och det äts mat, vilket är sådant allmänheten kan relatera till i 

sina egna hem. Ur ett relationsskapande perspektiv blir budskapet att det är en positiv 

värdering att hjälpa någon man bryr sig om. 

Ur det här perspektivet framkommer inte Systembolagets samhällsuppdrag, eftersom att skapa 

en relation till allmänheten inte är en del av Systembolagets samhällsuppdrag (Systembolaget. 

u.å.) 
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7.2.3.  Systrar 

Interest 

I reklamfilmen får tittaren följa två systrar, den äldre systern har köpt ut alkohol till den yngre 

systern. Den äldre systern försöker senare försöka hitta den yngre systern men får inget svar. 

Efter ett tid av letande hittar hon sin yngre syster på en uppfart till ett hus där det är fest.  

På grund av den äldre systerns oro för sin lillasyster förknippas utköp av alkohol till 

minderåriga som något negativt. I reklamfilmen blir publiken påminda om vad som kan hända 

när någon köper ut till en minderårig. Ur interest-perspektivet är budskapet i reklamfilmen att 

allmänheten gynnas av att färre skadas av alkohol.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

informera om alkoholens risker (Systembolaget. u.å.).  

Initiative  

I den är reklamfilmen vill Systembolaget meddela att äldre syskon ska stå emot när 

minderåriga syskon som ber om alkohol (Systembolaget, 2016). Samtidigt vill Systembolaget 

uppmuntrar äldre syskon till att be Systembolaget om hjälp när minderåriga syskon vill få 

alkohol utköpt. Budskapet ur initiative-perspektivet är att Systembolaget är proaktiva genom 

att erbjuda hjälp som kan förhindra langning och utköp av alkohol till minderåriga.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

Image 

I den här reklamfilmen vill Systembolaget ge en bild av att de vill förhindra att äldre syskon 

köper ut alkohol till minderåriga syskon. Budskapet ur image-perspektivet är att 

Systembolaget vill genom sin hjälp till äldre syskon, ge en bild av att de vill förhindra utköp 

av alkohol till minderåriga. Systembolaget ger också en bild av att de förhindrar utköp av 

alkohol till minderåriga.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag om att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  
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Förespråkande PR 

I reklamfilmen övertygar Systembolaget publiken om att Stella (den yngre systern) är 

minderårig och har fått alkohol utköpt av Klara (den äldre systern). Vi ser att Stella är 

minderårig då Klara säger “-Stella i 9B” (Systembolaget, 2016), då niondeklassare är 

minderåriga. När Klara ger över en Systembolagspåse till Stella klirrar det i påsen vilket 

betyder att Klara köpt ut alkohol till Stella. Systembolaget övertygar om att alkohol skapar 

oro eftersom Klara blir orolig för Stella som fått alkohol av henne. Ett exempel på detta är hur 

Klara försöker få tag på Stella men inte får svar, “Du, är Stella med dig? Hon skulle vara med 

dig!” (Systembolaget, 2016). Detta leder till att Klara går i rask takt, är orolig, stressad och 

skriker, samtidigt som scenen när Klara ger Stella alkohol visas. Ett annat exempel är när 

Klara springer fram till Stella och skriker oroligt hennes namn samtidigt som Klara ser Stella 

ligga på uppfarten till ett hus.  

Systembolaget övertygar publiken att köpa ut till minderåriga kan bidra till oro. Detta gör 

Systembolaget genom att visa den oro som Klara upplever efter att ha köpt ut till sin 

minderåriga syster. Systembolaget övertygar också publiken att de kan hjälpa äldre syskon 

med att säga nej till yngre syskon när de frågor om alkohol. Ur ett förespråkande perspektiv 

blir budskapet att alkohol skapar oro, att köpa ut till minderåriga kan bidra till oro och att 

Systembolaget kan hjälpa äldre syskon med att säga nej till yngre syskon när de frågor om 

alkohol. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

informera om alkoholensrisker och förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

 

Orsaksrelaterad PR 

Ur ett orsaksrelaterat perspektiv vill reklamfilmen visa hur allmänheten gynnas om utköp till 

minderåriga förhindras. Ett exempel på detta är hur Klaras utköp till sin minderåriga syster 

gör Klara orolig och rädd, eftersom hon inte får tag på Stella då Stella ligger medvetslös på 

marken. Om minderåriga inte får alkohol kommer inte minderåriga heller ta skada.  

Vi kan även vi se att Systembolaget försöker gynna allmänheten genom att uppmärksamma de 

negativa effekter som händer en berusad minderårig. Det kan vi se Stella exempelvis lägger 

sig på marken utanför huset och somnar, att Stella inte svarar eller uppmärksammat att Klara 

försöker kontakta henne. 
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Ur ett orsaksrelaterat perspektiv kan vi även se att Systembolaget vill att allmänheten gynnas 

genom att ha möjlighet att söka hjälp om ens yngre syskon ber om alkohol. Det ser vi i slutet 

av reklamfilmen “Vill du ha hjälp med att stå emot när ett yngre syskon ber om 

alkohol?”,“Gå in på Systembolaget.se” (Systembolaget, 2016). Här säger Systembolaget att 

de erbjuder hjälp till att stå emot alkohol till minderåriga om allmänheten behöver det. Ur ett 

orsaksrelaterat perspektiv blir budskapet att allmänheten gynnas om utköp av alkohol till 

minderåriga förhindras och om allmänheten uppmärksammar de negativa effekter som sker 

när en minderårig är berusad. Ett ytterligare budskap är att Systembolaget kan hjälpa äldre 

syskon med att säga nej till yngre syskon när de frågor om alkohol. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

informera om alkoholens risker och att förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

 

Relationsskapande PR 

I den här reklamfilmen visar Systembolaget ur ett relationsskapande perspektiv oron som 

Klara känner när något illa kan ha hänt hennes lillasyster Stella. Ett exempel på Klaras oro är 

när hon inte får tag på Stella. Oron för att någon man bryr sig om skadar sig är något 

allmänheten kan relatera till. Systembolaget erbjuder hjälp med att säga nej till minderåriga 

som vill ha alkohol utköpt, vilket kan resultera i att minderåriga inte skadas på grund av 

alkohol. Den typen av hjälp är ett gemensamt intresse som både gynnar Systembolaget och 

allmänheten. Ur ett relationsskapande perspektiv blir budskapet att få allmänheten att relatera 

till känslan när någon man bryr sig om skadar sig.  

Ur det här perspektivet framkommer inte Systembolagets samhällsuppdrag, eftersom att skapa 

en relation till allmänheten inte är en del av Systembolagets samhällsuppdrag (Systembolaget. 

u.å.). 
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7.2.4. Antilangsfilm med Daniel Paris 

Interest 

Reklamfilmen behandlar problemet langning av alkohol till minderåriga. Filmen introduceras 

inne i en ljudinspelning studio med Daniel Paris stående vid mikrofonen. Efter introduktionen 

får vi höra honom tala i följd av skakiga bilder på folktomma områden i en stad. 

Reklamfilmen berättar om hur unga fulla människor inte tar hand om varandra, hur ensamhet 

kan påverka dessa unga människor i berusat tillstånd och hur en ung kropp kan påverkas 

negativt av alkohol (Systembolaget, 2017). Ur interest-perspektivet är budskapet i 

reklamfilmen att allmänheten gynnas av att Systembolaget vill förhindra utköp till 

minderåriga. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

Initiative  

Daniel Paris berättar om en personlig historia om hur han och hans vänner blev tvungna att 

dricka alkohol under sin nollningsperiod på gymnasiet (Systembolaget, 2017), något som 

upprepas under Daniel Paris´s gymnasietid. Budskapet ur initiative-perspektivet är att 

Systembolaget är proaktiva genom att förebygga något som redan hänt men också genom att 

förhindra langning. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.). 

Image 

Ur image- perspektivet vill Systembolaget ge en bild att alkohol är farligt för unga och att 

äldre inte ska köpa ut alkohol till minderåriga då de kan skada sig själva, andra eller sin 

omgivning. Systembolaget använder Daniel Paris som ett exempel för att ge en bild av hur 

minderårigas erfarenheter av alkohol kan få negativa effekter (Systembolaget, 2017). På så 

sätt visar Systembolaget vad de vill förhindra med hjälp av reklamfilmen. Budskapet ur 

image-perspektivet är att ge en bild av att Systembolaget vill förhindra utköp av alkohol till 

minderåriga.  

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  
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Förespråkande PR 

Genom att både säga och skriva “Vid nollningen var alla tvungna att supa sig fulla” 

(Systembolaget , 2017) vill Systembolaget övertyga om att alkohol var ett krav under 

nollningsperioden. Sedan vill Systembolaget övertyga om att unga personer far illa av 

alkohol. Två exempel är när Daniel Paris säger “ … fulla människor är inte bra på att ta hand 

om varandra.” och “Fulla människor bryr sig inte om det händer en något, särskilt inte de 

äldre eleverna” (Systembolaget , 2017). Ett annat exempel är att Daniel Paris berättar att den 

unga kroppen inte var redo för alkohol. Systembolaget vill också övertyga om att alkohol 

tillsammans med nollningsperioden skapar oro då Daniel Paris säger “Oron fanns alltid där” 

och “Så fort en vän försvann eller kom bort blev jag orolig” (Systembolaget , 2017). Slutligen 

säger Daniel Paris “Ta hand om varandra under nollningsperioden, köpt inte ut till 

minderåriga.” (Systembolaget , 2017), vilket är ett exempel på hur Systembolaget övertygar 

om att utköp av alkohol till minderåriga göra att de far illa. Ur ett förespråkande perspektiv 

blir budskapet att alkohol är ett krav under nollningsperioden, att unga personer far illa av 

alkohol, att alkohol under nollningsperioden skapar oro samt att utköp av alkohol till 

minderåriga göra att de far illa. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

informera om alkoholens risker och att förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

 

Orsaksrelaterad PR 

I reklamfilmen vill Systembolaget övertyga om att de gynnar allmänheten och inte 

Systembolaget. Detta visar de genom att säga “...köp inte ut till yngre.”(Systembolaget, 2017) 

samtidigt som de visar en berättelse om hur minderåriga far illa av alkohol genom att bli 

oroliga, för berusade och “...lämnade i rännstenen…” (Systembolaget, 2017). Om 

minderåriga inte får alkohol utköpt far inte allmänheten illa. Ur ett orsaksrelaterat perspektiv 

blir budskapet att Systembolaget gynnar allmänheten och inte Systembolaget. 

I budskapet ur det här perspektivet uttrycker Systembolaget sitt samhällsuppdrag genom att 

informera om alkoholens risker och att förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  
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Relationsskapande PR 

Ur ett relationsskapande perspektiv vill Systembolaget i den här reklamfilmen skapa en 

relation med tittaren med hjälp av det som allmänheten kan relatera till i Daniel Paris´s 

berättelse. Rädslan för att bli lämnad är något som allmänheten kan relatera till. Reklamfilmen 

visar bilder på ensamhet då inga människor är inkluderade i bilderna, endast tomma 

stadsområden, detta kan vi se som tomhet eller ensamhet. I relation till att ”... bli lämnad…” 

(Systembolaget, 2017) kan vi se att lämnad är en negativ känsla som allmänheten kan relatera. 

En annan gemensam nämnare som Systembolaget använder i reklamfilmen är oro. Oron över 

att någon man bryr sig om inte kan nås. Exempel på detta är när Daniel Paris pratar om oron 

när kompisar inte svarar i telefonen, en kompis försvinner eller kommer bort (Systembolaget, 

2017), en negativ känsla som allmänheten kan relatera till. Ur ett relationsskapande 

perspektiv blir budskapet att allmänheten kan relatera till negativa känslor om att någon man 

bryr sig om inte kan nås och allmänheten kan relatera till att lämnas ensam.  

Ur det här perspektivet framkommer inte Systembolagets samhällsuppdrag, eftersom att skapa 

en relation till allmänheten inte är en del av Systembolagets samhällsuppdrag (Systembolaget. 

u.å.). 

7.3. Sammanfattning av resultat 

Analysen av Systembolagets reklamfilmer visar hur Systembolagets PR ser ut och hur deras 

samhällsuppdrag kommer till uttryck i reklamfilmerna. Analysen inleds med att titta på det 

uppenbara i reklamfilmerna med hjälp av denotation. Reklamfilmerna analyseras sedan 

utifrån olika PR-perspektiv i syfte att få en förståelse för vilka budskap som Systembolaget 

använder i sina PR-perspektiv, och hur dessa budskap går i linje med Systembolagets 

samhällsuppdrag. Med utgångspunkt i de valda teorierna var det möjligt att studera om och 

hur Systembolagets samhällsuppdrag kommer till uttryck i reklamfilmerna. Analysen visar 

olika resultat och budskap i de olika reklamfilmerna. 

7.3.1. Vilka budskap finns i reklamfilmerna ur ett PR-perspektiv?  

Budskapet i reklamfilmen Experten visar ur PR-perspektiven att Systembolagets sätt att sälja 

alkohol gynnar allmänheten. Filmen visar även på ett budskap om proaktiva handlingar som 

räddar liv genom Systembolagets sätt att sälja alkohol. Ett annat budskap är hur 

Systembolaget ger en bild av att de kan rädda liv samt att Systembolaget också behöver 

utbildas och lära sig nya saker. Reklamfilmen visar även ett budskap om att Systembolaget 
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vill få tittaren att relatera till vinst som något positivt samt hur vinst inte är Systembolagets 

prioritet.  

Budskapet i reklamfilmen Bröder visar ur PR-perspektiven att Systembolaget utför proaktiva 

handlingar som gynnar allmänheten genom att erbjuda människor hjälp att säga nej när 

minderåriga syskon ber dem köpa ut alkohol. Systembolaget ger också en bild av att de 

förhindrar utköp av alkohol till minderåriga och att den äldre brodern är ansvarsfull. Ett 

ytterligare budskap är att Systembolaget ser att det är en positiv värdering att hjälpa någon 

man bryr sig om. 

Budskapet i reklamfilmen Systrar visar ur PR-perspektiven att allmänheten gynnas av att färre 

skadas av alkohol och att Systembolaget är proaktiva genom att erbjuda hjälp som kan 

förhindra langning och utköp av alkohol till minderåriga. Ett annat budskap är att 

Systembolaget vill, genom sin hjälp till äldre syskon, ge en bild av att de vill förhindra utköp 

av alkohol till minderåriga, samt ge en bild av att de förhindrar utköp av alkohol till 

minderåriga. Andra budskap är också att alkohol skapar oro, att köpa ut till minderåriga kan 

bidra till oro och att Systembolaget kan hjälpa äldre syskon med att säga nej till yngre syskon 

när de frågor om alkohol. I reklamfilmen blir budskapet även att allmänheten gynnas om 

utköp av alkohol till minderåriga förhindras och om allmänheten uppmärksammar de negativa 

effekter som sker när en minderårig är berusad.  

Ytterligare budskap är att Systembolaget kan hjälpa äldre syskon med att säga nej till yngre 

syskon när de frågor om alkohol och att de kan få allmänheten att relatera till känslan när 

någon man bryr sig om skadar sig. 

Budskapet i reklamfilmen Antilagningsfilm med Daniel Paris visar ur PR-perspektiven att 

budskapet i reklamfilmen är att allmänheten gynnas av att Systembolaget vill förhindra utköp 

till minderåriga. Andra budskap är att Systembolaget är proaktiva genom att förebygga något 

som redan hänt men också genom att förhindra langning och att ge en bild av att 

Systembolaget vill förhindra utköp av alkohol till minderåriga. Ytterligare budskap är att 

alkohol är ett krav under nollningsperioden, att unga personer far illa av alkohol, att alkohol 

under nollningsperioden skapar oro och att utköp av alkohol till minderåriga gör att de far illa. 

Andra budskap är att Systembolaget gynnar allmänheten och inte Systembolaget, att 

allmänheten kan relatera till att lämnas ensamma och slutligen att allmänheten kan relatera till 

negativa känslor om att någon man bryr sig om inte kan nås.  
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7.3.2. Vilka budskap i Systembolagets reklamfilmer går i linje med  

Systembolagets samhällsuppdrag?  

Systembolagets samhällsuppdrag om att sälja ansvarsfullt går att tyda i reklamfilmen 

Experten genom budskapet att prioritering av vinst inte är något för Systembolaget 

(Systembolaget. u.å.). 

Systembolagets samhällsuppdrag om att förhindra langning går att tyda i reklamfilmen Bröder 

genom budskapet förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

Systembolagets samhällsuppdrag om att förhindra langning och informera om alkoholens 

risker går att tyda i reklamfilmen Systrar genom budskapet att informera om alkoholensrisker 

och att förhindra langning (Systembolaget. u.å.).  

Systembolagets samhällsuppdrag om att förhindra langning och informera om alkoholens 

risker går att tyda i reklamfilmen Antilangningsfilm med Daniel Paris genom budskapet att 

informera om alkoholensrisker och att förhindra langning (Systembolaget. u.å.). 

8. Slutdiskussion 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna visar studien att de mest förekommande budskapen i 

reklamfilmerna är att allmänheten gynnas genom Systembolagets sätt att sälja alkohol, samt 

att de vill ge en bild av att de förhindra utköp till minderåriga. Systembolaget visar också 

budskap som berättar att alkohol skapar oro och rädsla. Dessa slutsatser svarar på studiens 

första fråga i frågeställningen, om vilka budskap som finns i reklamfilmerna ur ett PR-

perspektiv. Studien visar att Systembolagets samhällsuppdrag delvis kommer till uttryck i 

deras reklamfilmer. Studien visar att de delar av samhällsuppdrag som kommer till uttryck i 

reklamfilmerna är att sälja med ansvar, förhindra langning och informera om alkoholens 

risker. Dessa slutsatser svarar på studiens frågeställning om vilka budskap i Systembolagets 

reklamfilmer som går i linje med Systembolagets samhällsuppdrag. 

Denna studie visar utifrån våra teoretiska utgångspunkter att det finns delar av 

Systembolagets samhällsuppdrag som inte kommer till uttryck i reklamfilmernas budskap. 

Dessa delar är att kontrollera unga kunder och med ensamrätt sälja alkoholdrycker med  

ansvar samt att ge god service. Denna studie visar att det finns delar av samhällsuppdraget 

som är mindre viktiga än andra och som möjligtvis inte prioriteras eller används i 
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Systembolagets PR. En annan slutsats i denna studie blir då att de budskap vi hittat visar vad 

som står i fokus för Systembolagets PR och intressen i samhället.  

De delar av samhällsuppdraget som främst kommer till uttryck är som tidigare nämnts, sälja 

med ansvar, förhindra langning och informera om alkoholens risker. Detta kan kopplas till 

tidigare forskning inom fältet. Exempel på detta är Rice och Atkin´s (2013) budskap med 

förebyggande approach, som syftar till att förebygga ett problematiskt beteende. Dessa typer 

av budskap använder ofta skräckexempel eller negativa aspekter för att förhindra ett beteende. 

Vår studie finner att Systembolaget använder budskap för att förhindra ett beteende, 

exempelvis förhindra langning genom att visa på oro och att unga far illa, vilket också liknar 

Hutton´s (1999) budskap om förebyggande PR. 

Systembolaget har monopol på att sälja stark alkohol i butiker i Sverige (Systembolaget, u.å.), 

(Systembolaget, 2014), det gör att Systembolaget inte behöver konkurrera med andra 

organisationer och företag som säljer alkohol. Systembolaget är även statligt ägt och inte 

vinstdrivande. Detta ställer frågan om Systembolaget inte behöver vara ute på den 

kommersiella marknaden. Fredriksson och Pallas (2013) diskuterar hur kommunikationen ska 

operera för att myndigheter och organisationer ska nå ut till allmänheten. Främst skall 

kommunikationen leda till att myndigheterna syns och där genom forma omvärldens syn på 

organisationen. Myndigheterna strävar efter att nå ut med sina budskap för att påverka sin 

image (Fredriksson & Pallas, 2013). Detta tyder på att Systembolaget är beroende av att synas 

på den kommersiella marknaden för att nå ut med sina budskap och istället konkurrerar om en 

plats med kommersiella företag för att få större utrymme på marknaden. Varför måste då 

Systembolaget nå ut till allmänheten överhuvudtaget? Systembolagets samhällsuppdrag säger 

att Systembolaget måste informera om bland annat alkoholens risker (Systembolaget, u.å.). 

Då den kommersiella marknaden har en stor publik kan Systembolagets reklamfilmers 

budskap om att sälja med ansvar och informera om folkhälsan nå en större publik. 

Anledningen till varför Systembolaget opererar på den kommersiella marknaden är för att nå 

till en stor publik och på så sätt använda sin PR till att gynna allmänheten och värna om den 

svenska folkhälsan.  

Systembolagets reklamfilmer har i studien visat att de förhåller sig till delar av 

samhällsuppdraget. Ur studiens teoretiska ramverk gav analysen ett budskap som visar på att 

alkohol skapar negativa effekter, exempelvis oro och rädsla. Resultaten visar inte på positiva 

effekter av alkohol, Systembolaget porträtterar alltså alkohol som något negativt i 

reklamfilmerna.  
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I reklamfilmerna framställs karaktärerna på olika sätt, ett tydligt exempel är Experten. I den 

här reklamfilmen framställs experten som en stereotypisk amerikansk försäljare med 

vinstintresset i fokus. Systembolagets anställda framställs som representanter av folkhälsan 

som inte vill sälja i vinstdrivande intresse. Vilket betyder att Systembolagets anställda också 

framställs som ambassadörer för det etiska ansvaret som ligger i Systembolagets 

samhällsuppdrag. Experten framställs istället som ett mer oetiskt perspektiv på försäljningen 

av alkohol som inte tar hänsyn till folkhälsan. Anledningen till att Systembolaget använder sig 

av detta är för att visa hur det skulle kunna se ut om Systembolaget inte uppfyller sitt 

samhällsuppdrag. I reklamfilmen Experten framkommer ett tydligt exempel på hur man kan 

använda karaktärer för att förtydliga sitt budskap. Hansen & Machin (2013) skriver om hur en 

regissör kan genom olika interaktioner med objekt, miljö och komposition framhäva ett 

budskap i sin film. Utifrån kollektivismen som bland annat visar på stereotyper kan Experten 

tolkas som att Systembolaget ger budskapet om att expertens amerikaniserade sätt att sälja 

alkohol är fel, samtidigt tyder kollektivismen på att medarbetarna i Experten står för 

Systembolaget samhällsuppdrag.  (Hansen & Machin ,2013). 

Systembolagets ägaranvisning (2014) beskriver hur Systembolaget skall sköta sin försäljning 

samt hur de ska operera på den kommersiella marknaden. Ägaranvisningen beskriver att 

Systembolaget skall sköta sin försäljning ansvarsfullt (Systembolaget, 2014). Budskapen ur 

studiens PR-perspektiv i reklamfilmerna visar på att Systembolaget säljer med ansvar.  

De budskap som analysen fann men som inte går i linje med Systembolagets samhällsuppdrag 

är budskapet om att de räddar liv och att de vill skapa en relation till allmänheten. Utifrån det 

resultatet kan studien konstatera att det finns andra budskap i Systembolagets reklam som 

kommer till uttryck. Slutsatsen kan därmed dras att Systembolaget har flera agendor än de 

som är knutna till deras samhällsuppdrag. Till exempel vill Systembolaget visa att de räddar 

liv. Oavsett om det är sant eller inte kan budskapet kopplas till både Hutton´s (1999) och Kaid 

& Holtz-Bacha´s (2006) begrepp om Image, en strävan efter att ge en bild som organisationen 

vill att publiken skall ha. Ett annat exempel på ett budskap som inte är knutet till 

Systembolagets samhällsuppdrag är att Systembolaget på olika sätt vill skapa en relation till 

publiken. Ur ett Hutton´s (1999) relationsskapande perspektiv kan slutsatsen dras att 

Systembolaget försöker skapa en relation till allmänheten. Relationskapande PR har ofta som 

mål att organisationen och allmänheten ska skapa samarbete och situationer som de både kan 

gynnas av (Hutton, 1999), vilket betyder att Systembolaget önskar att dra nytta av 

allmänheten på olika sätt och vice versa.  
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En fråga som ställts i studien är om Systembolagets PR-aktiviteter påverkar deras politiska 

samhällsuppdrag och om Systembolagets kommersiella aktiviteter kompromissas med 

samhällsuppdragen. Då systembolaget inte uttrycker alla delar av sitt samhällsuppdrag i 

reklamfilmerna kan slutsatsen dras att Systembolaget också kompromissar med sitt 

samhällsuppdrag på vissa punkter. Som tidigare nämnts kan slutsatsen dras att Systembolaget 

inte kompromissar med vissa delar av deras samhällsuppdrag. Därför kan slutsatsen slutligen 

dras att Systembolagets samhällsuppdrag kompromissas av kommersiella aktiviteter, 

åtminstone i de reklamfilmer som denna studie analyserat.  

Syftet med studien är att ta reda på om och hur Systembolagets samhällsuppdrag kommer till 

uttryck i reklamfilm. Generellt kan studiens resultat visa att reklamfilmerna ur de olika PR-

perspektiven ger olika budskap. Dessa olika budskap är att Systembolaget gynnar allmänheten 

genom att sälja alkohol och att Systembolaget vill ge en bild av de förhindrar utköp till 

minderåriga. Systembolaget visar också budskap om att alkohol har negativa effekter. Detta 

resultat svarar på studiens första fråga i frågeställningen, vilka budskap finns i reklamfilmerna 

ur ett PR-perspektiv? Studiens resultat visar också att de flesta budskapen i reklamfilmerna 

går i linje med Systembolagets samhällsuppdrag. De samhällsuppdragen som kommer till 

uttryck är att sälja med ansvar, förhindra lagning och informera om alkoholens risker. Dessa 

resultat svarar på studiens andra fråga i frågeställning, vilka budskap i Systembolagets 

reklamfilmer går i linje med Systembolagets samhällsuppdrag? Syftet besvaras utifrån 

frågeställningen med att Systembolagets samhällsansvar kommer till uttryck i reklamfilmerna 

då Systembolaget uttrycker att de säljer med ansvar, informerar om alkoholens risker och 

förhindrar langning i sina reklamfilmer. Studien bidrar med kunskaper om hur en statlig 

organisation använder PR i sina reklamfilm för att nå ut med sina budskap till allmänheten 

och den kommersiella marknaden. Studien visar också hur PR-perspektiv kan användas för att 

analysera reklamfilmers budskap. 
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8.1. Vidare forskning  

För vidare forskning vore det intressant att studera hur andra organisationer med monopol på 

alkoholförsäljning gör reklam samt om och hur de förhåller sig till ett samhällsuppdrag. 

Vidare hade en sådan studie varit intressant att jämföra med vår studie. Ett annat förslag till 

vidare forskning hade också kunnat vara en studie om hur privata organisationer som säljer 

alkohol gör reklam samt om och hur de förhåller sig till allmänheten i frågor om folkhälsa. 

Syftet i dessa studier hade varit att analysera vilka intressen som står mest i fokus och om 

detta hade kunnat liknas vid Systembolagets fokus eller ej.  

För att bredda kunskaperna i ämnet hade det också varit intressant med vidare forskning om 

Systembolagets uttryck och budskap ur ett marknadskommunikativt perspektiv. Där fokus 

hade riktats mot den kommersiella marknaden för att där se vilka intressen som får ta uttryck 

samt om och hur resultaten skiljer sig mot resultaten ur ett PR-perspektiv. Som Rice och 

Atkin (2013) påpekar är det relevant att studera kampanjer om hälsofrågor ur social 

marknadsföring-perspektiv, då dessa kampanjer kan liknas vid kommersiellt inriktade 

kampanjer. Förslagsvis hade därför ett marknadskommunikativt fokus på specifika kampanjer 

inom hälsofrågor varit intressant att studera.  

Det vore även intressant att studera en annan statlig ägd svensk organisation med eller utan 

monopol, för att ge nya kunskaper om politisk PR i Sverige och hur den tar uttryck i statliga 

och politiskt förankrade organisationer. Forskningsfrågan skulle vara om den svenska 

politiken och hur politisk PR tar uttryck i de svenska statligt ägda organisationerna. 

Det vore även intressant att studera om Systembolaget genom förespråkande PR gynnar sin 

försäljning eller allmänhetens folkhälsa och om de tar hänsyn till de risker Systembolaget 

informerar om, eller om allmänheten konsumerar mer alkohol. Detta skulle då kräva en 

undersökning som analyserar attityder till Systembolagets reklamer.  
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8.2. Vårt bidrag till forskningsluckan  

Den här studien har bidragit med kunskaper om hur Systembolagets budskap kommer till 

uttryck och vilken PR Systembolaget använder. Studien har också teoretiserat kring hur en 

svenskt statligt ägd organisation uttrycker sig på den på en kommersiell marknad samt om 

organisationen kompromissar i sitt samhällsuppdrag. Studiens resultat visar också på att 

Systembolaget har delar av samhällsuppdraget som inte kommer till uttryck i deras reklam 

och därmed kompromissar sitt samhällsuppdrag. Studien har lyckats fylla en forskningslucka 

genom att bidra med perspektiv på PR och nya perspektiv på hur en statlig organisation 

uttrycker och prioriterar sina budskap i reklam.  

Avslutningsvis är förväntningarna med den här studien att bidra med ökad förståelse om hur 

en svensk statlig organisation uttrycker sig för allmänheten och på den kommersiella 

marknaden, samt hur en statlig organisation använder PR för att kommunicera sina budskap.  
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