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Sammanfattning 

Den här undersökningen har studerat hur Systembolagets plastpåses visuella kommunikation och marknadsföring sett 

ut och hur den har förändrats genom åren. Syftet var att skapa en förståelse kring förändringarna i relation till 

samhällets och marknadsföringens utveckling. Tanken var även att tillföra kunskap till historien om 

utvecklingen av visuell kommunikation och marknadsföring. Systempåsen har alltid varit en central del i 

företagets marknadsföring och funnits med i samma format under många årtionden, vilket gjorde området 

intressant för studiens syfte.  

 

Denna studie har genomförts med en kvantitativ innehållsanalys av Systembolagets plastpåse. För att 

behandla frågeställningen utgick studien från ett antal variabler som berört element, färg och 

kommunikation. Variablerna används för att identifiera förändringarna i plastpåsens visuella kommunikation 

och marknadsföring över tid, samt hur detta har förhållit sig till eller påverkades av samhälls- och 

marknadsföringsteoriers historia. 

 

Efter en förfrågan till Systembolaget blev empirin tilldelad, vilket bestod av över hundra systempåsar från 

1970 till 2018. Vissa avgränsningar gjordes, såsom att enbart undersöka de Systembolagspåsar som är gjorda 

av plast och dess framsida. Detta på grund av att det är den sida som syns utåt och att det var då plastpåsen 

kom med den traditionella form som vi ser än idag. 

 

De resultat som gick att utläsa av studien var att en stor förändring skett från 70-talet till idag när det gäller 

påsens kommunikation. Uttrycken och budskapen har förändrats i takt med samhället och 

marknadsföringens utveckling. Det gick från ett rörigt uttryck till ett enhetligt. När påsen kom var det 

maffiga innehåll med stor variation. Under ett och samma årtionde varierade det till exempel mellan 

mängden bild, text och färg. Ett stort skifte skedde i uttrycken i början på 90-talet då ett och samma uttryck 

återanvändes och det gick att se ett tydligt samband mellan påsarna. Budskapen berörde aktuella ämnen från 

dess samtid under årtiondena, men framförallt anpassades budskapen efter marknadsföringens krav på en 

tydlig identitet och nya sätt att synas på. I och med utvecklingen mot ett samhälle där vi ständigt möts av nya 

reklambudskap. Budskapen gick därmed från att primärt kommunicera risker och säkerhet till att idag lägga 

ett större fokus på den egna verksamheten i sin kommunikation.  

 

Nyckelord: Marknadsföring, Samhällssituation, Visuell kommunikation, Systembolaget, Plastpåse 
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Abstract 

This study analyzed how the visual communication and marketing regarding Systembolaget’s plastic bags appearance and 

how it has changed over the years. The purpose with this study was to create an understanding regarding the 

alteration in relation to the changes in the development of society and marketing. The idea was to add 

knowledge to history regarding the development of visual communication and marketing.  

 

The plastic bag has always been a key part in Systembolaget’s marketing and has had the same overall format 

throughout the decades. What has been changed – on the other hand – is its graphic appearance. This leads 

to an interest to study how the design has developed in relation to societal changes, and thereby create a 

wider understanding of the history of visual communication and marketing as a field. 

 

This study has been conducted with a quantitative content analysis of Systembolaget’s plastic bags. To 

address the question at issue this study used several variables that involved element, color and 

communication. This was to identify the changes of the plastic bag regarding visual communication and 

marketing over time, but also how it was related or affected by the history of society and marketing. 

 

After a query to Systembolaget the empirical data, which consisted of over a hundred plastic bags from 

Systembolaget between 1970 and 2018, was assigned to us. Certain delimitations have been done. We only 

examined the bags made of plastic, and only the front of the plastic bag.  

 

The results that could be read from the study were that there was a big change from the 70s until today, 

regarding the communication of the plastic bag. The expressions and messages has changed in the same 

pace as the development of society and marketing. When the plastic bag first came, the content had a big 

variation. The amount of images, text and color changed a lot during a decade. The message on the plastic 

bags concerned current topics from its present day. The main message went from communicating risks and 

safety to today communicating Systembolaget’s vision as a company. 

 

Key words: Marketing, Society, Visual communication, Systembolaget, Plastic bags 
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Förord 

Nu lämnar vi över denna studie i hopp om att ni läsare ska finna den lika intressant som vi. Veckorna har 

gått fort och det vi nu tar med oss är en spännande inblick och ny kunskap i studiens områden.  

 

Vi vill tacka Systembolaget för förtroendet då de delade med sig av påsarna och genom det gav oss 

möjligheten att genomföra studien.  

 

Karlstad, Maj 2018 

 

Sanna Mogren  Josefine Hansson   Maja Lundquist  
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1. Introduktion  

Systembolagets plastpåsar har funnits med oss sedan 1967. Under alla dessa år har det ständigt kommit nya 

påsar och dess visuella uttryck har genomgått flera förändringar vad gäller budskap, form och färg 

(Systembolagethistoria 2018b). Den ständiga förändringen av det visuella uttrycket har resulterat i närmare 

150 stycken påsar med kreativa och idérika utformningar av de olika budskapen. Denna förändring ville 

Systembolaget uppmärksamma, vilket de gjort genom sin webbsida där påsen tilldelats en egen flik. Utifrån 

detta kan påsen besitta en viktig del i deras kommunikation och varumärkesidentitet, vilket gör påsen till en 

extra intressant del inom deras marknadsföring. Påsen anses givande till denna studie för att ge möjligheten 

att tillföra något om svensk marknadsförings historia. Systembolagets påses marknadsföring har skett på 

samma kanal, det vill säga plastpåsen, med samma format och i stor utsträckning från 1970 till 2018. 

Därmed är trycket det enda som förändrats och jämförelsen blir då tydlig på grund av dess kanal. Till 

skillnad från om vi skulle se till marknadsföringens utveckling genom att jämföra en kampanj under ett årtal 

med en affisch under ett annat.  

 

Ingmar Tufvesson frågar sig ”…/ varför vi inom marknadsföring inte intresserar oss för historien” 

(Tufvesson 2005, s.7). Under arbetets gång har vi upplevt att det flödat av böcker om hur marknadsföring 

och visuell kommunikation ser ut idag. Information om hur historien sett ut och hur marknadsföringen samt 

visuell kommunikation växt fram har nästintill varit obefintlig. Trots detta speglas marknadsföringen av det 

tidstypiska i samhället (Holmberg & Wiman 2002). Det är även allmänt känt att vi utifrån historien förstår 

vår samtid och utifrån vår samtid kan förstå oss på historien. Utifrån olika teorier har vi kunnat samla 

information om marknadsföringen över tid och har då upptäckt att det skett stora förändringar. Denna 

fallstudie av Systembolagets påsar avser att ta ett historiskt grepp om förändringen av marknadsföringen och 

de visuella uttrycken över tid. Fallstudien kommer se till möjliga faktorer som påverkat denna förändring 

och därmed bilda en förståelse för hur detta har gått till. 

 

1.2 Syfte 

Systembolagets plastpåse är en viktig del i deras marknadsföring. Syftet blir därmed i denna undersökning att 

skapa en förståelse när det gäller förändringen av plastpåsens visuella kommunikation och marknadsföring. 

Tanken är även att fallstudien ska tillföra kunskap till historien om den visuella kommunikationens och 

marknadsföringens utveckling. Det som kommer undersökas är de förändringar som skett från 1970-talet 

fram till 2010-talet, men även vad som är utmärkande för de olika årtiondena. Studien strävar efter att skapa 

en förståelse kring förändringarna i relation till samhällets och marknadsföringens utveckling.   
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1.3 Frågeställning 

För att uppnå syftet med studien är avsikten att besvara följande frågeställning: 

 

Hur har Systembolagets plastpåses visuella kommunikation och marknadsföring sett ut och hur har den förändrats genom 

åren? 
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2.  Teoretiskt ramverk 

2.1 Årtiondenas marknadsföring och modern svensk historia 

Det teoretiska kapitlet är relevant i vår studie för att kunna se hur plastpåsarnas uttryck har förändrats över åren och vilka 

faktorer som har påverkat utvecklingen. Första delen i kapitlet behandlar de olika årtiondena från 70-talet fram till 10-talet 

och vad som identifierar det specifika årtiondet utifrån dess historia. Kapitlet berör samhällsfrågor och historiska händelser som 

ägt rum och förändringen som skett inom marknadsföring och visuell kommunikation. Denna del tar upp händelser och ämnen 

som är relevant till Systembolagets påsars utveckling och därmed kommer inte en heltäckande bild för de olika årtiondena 

återges. 

 

2.1.1 1970-talet 

Från 1936 till mitten på 70-talet gick Sverige under ett socialdemokratiskt styre, vilket 1976 byttes ut när en 

centerpartistisk statsminister tillträdde makten. Sedan 60-talet har Centerpartiet drivit frågan om miljö och 

under 70-talet växte engagemanget kring dessa frågor sig allt starkare i Sverige. Idrottsrörelsen kom under 

70-talet att utvidgas. Idrottsplatser, badhus, fotbollsplaner och ishallar byggdes i en större utsträckning än 

tidigare och medlemsantalet inom idrottsrörelsen sköt i höjden (Östberg & Andersson 2013).  

 

Alkoholkonsumtionen låg i mitten av 70-talet på åtta liter ren alkohol per invånare. Under motbokstiden1 

var det hälften så mycket. Sverige var under en lång tid del av vad som kom att kallas det nordeuropeiska 

brännvinsbältet. Här bestod mer än hälften av all alkoholkonsumtion av starksprit. Från och med 70-talet 

halverades spritkonsumtionen och Sverige kom istället att bli ett öl- och vindrickande land (Östberg & 

Andersson 2013). 

 

Under 70-talet var samhället under förändring och massmedier fick en större betydelse. Nu skulle 

informationssamhället ta över det gamla industrisamhället, informationshantering kom att bli en central del. 

För att samordna offentliga informationsinsatser inrättades år 1970 en statlig nämnd för 

samhällsinformation. År 1971 startades en akademisk informationsutbildning där avsikten var utbildning av 

informatörer, som senare kom att bli dagens medie- och kommunikationsvetenskap (Weibull & Wadbring 

2014).  

 

Marknadsföring var inget hett ämne, samhället ansåg att reklamen inte förde något gott med sig och risken 

att bli lurad var stor. Under årtiondet ansågs reklam mer som information och ordrikedom var tidstypiskt 

för 70-talet (Söderlund 2003; Wigstrand 1999). Ingmar Tufvesson (2005) beskriver 70-talet som en period 

präglad av samhällsinriktning. Vidare återger han att Bartels (1976) menar att samhället påverkades av 

                                                 
1 Motboken 1955, även kallad Bratt-systemet, där anteckningar fördes om hur mycket alkohol varje enskild 

person köpt (Martenius 2010)  
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reklamen och samhällsfrågor fick då en större roll inom marknadsföringen. Detta observerades utifrån att 

det skedde en breddning av marknadsföringen, förslag till regleringar och samhällsdebatter (Tufvesson 

2005).  

 

2.1.2 1980-talet 

Det miljöengagemang som under 70-talet rådde påverkade utfallet i kärnkraftsomröstningen 1980, där 

befolkningen visade på stort deltagande och Miljöpartiets uppkomst. Det var under 80-talet som 

miljöarbetet blev individualiserat, vilket innebar att fokus lades på medborgarna, det var deras ansvar att se 

till att källsortera och spara energi. Efter att socialdemokraterna tagit tillbaka styret på 80-talet låg fokus på 

att vända det svåra ekonomiska läget. Stat och kommun kom att tvingas dra ner på sina bidrag för idrotten, 

sponsring och reklam kom istället att bli en betydande inkomstkälla (Östberg & Andersson 2013).  

 

Efter en kämpig period under 70-talet kom marknadsföringen under 80-talet möta en ny identitet. Från att 

ha varit något tvivelaktigt ställdes istället krav på ett mer roande och upplysande innehåll (Wigstrand 1999). 

Större vikt lades vid samarbeten och företag såg bortom konkurrens (Tufvesson 2005). Marknadsförare 

valde att fokusera på relationsmarknadsföring, vilket berör kundrelationer och hur ett starkt kundvärde 

skapas. Relationsmarknadsföringen har som mål att skapa ett ömsesidigt värde mellan kund och företag, 

vilket i sin tur är avgörande för hur relationen kommer att utvecklas. Det värdet som kunden upplever är det 

som avgör hur stark relationen blir. Till exempel när kunder värdesätter kvalité framför kvantitet (Blomqvist, 

Dahl, Haeger 2000; Kotler, Armstrong, Parment 2017). 

 

Edward McQuarrie och Barbara Phillips (2008) talar i en studie om sambandet mellan reklamutformning 

och effektivitet över tid. I studien kunde de komma fram till att under 80-talet började bilder dominera i 

marknadsföringen, vilket det tidigare inte hade gjort. Bilder i marknadsföring genererade en stor fördel 

under årtiondet eftersom det fortfarande inte var så stor andel som börjat använda sig av denna teknik för 

att kommunicera (Rosengren & Sjödin 2011). 

 

2.1.3 1990-talet 

Den ekonomiska kris som avslutade 80-talet bröt ut i början på 90-talet och årtiondet fick en tuff start. 

Landet var även splittrat inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994, vilket resulterade i att ja-sidan 

vann. Mot slutet av 90-talet hade Sverige som målsättning att vara en förebild för andra länder i EU och 

världen när det gäller miljöfrågor. Före Sveriges medlemskap i EU var inköp av alkohol, inte minst taxfree, 

en central del i resandet (Östberg & Andersson 2013). När Sverige sedan inträde i EU sänktes skatterna för 

alkohol och Systembolaget hade även öppet på lördagar, vilket ledde till en ökad alkoholkonsumtion under 

90-talet (Weibull, Oscarsson & Bergström 2012).  
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Postmodernismen skapar skiften i trender och stilar medan branscher riktar in sig på kundanpassning.  Det 

postmoderna fokuset ligger på reklam, design och imageskapande. Jansson (2002) menar att 

postmodernismen inom området identifieras av övergången till att varumärkesbyggande och imageskapande 

blev viktigt. Företag vill kommunicera attraktiva associationer till varumärket och på så vis ge produkter och 

varumärken mening och värde. Fokuseringen på varuestetik och livsstil är viktig, människor skapar sin 

identitet mer utifrån sin konsumtion än sin produktion. Frågan om livsstil är så stark att den till viss del blir 

viktigare än yrkesrollen. Inom det postmoderna anpassar människor sitt val av arbete utifrån deras livsstil 

och på så vis visade de upp vilka de är. Utifrån detta kan vi se att kulturella och ekonomiska intressen flyter 

ihop (Jansson 2002).  

 

Den kamp som marknadsföringen fört mot samhället om att bli accepterat mattades ut under 80-talet och 

marknadsföringen blev en naturlig del av samhället under 90-talet (Wigstrand 1999). Bilderna fortsatte 

behålla sin plats i marknadsföringen även in på årtiondet, men de gav dock inte samma effekt som under 80-

talet eftersom majoriteten av all reklam nu använde sig av bilder (Rosengren & Sjödin 2011). På 90-talet 

riktade reklamen in sig på att skapa en god upplevelse hos konsumenterna om företaget, istället för om 

produkterna, för att stärka denna upplevelse krävdes ett starkt varumärke (Bergström 2016).  

 

Under 90-talet kom informationstekniken att växa sig starkare och internet kom för att stanna (Östberg & 

Andersson 2013). I takt med att internet kom lanserades Systembolaget.se (Martenius 

2010).  Kommunikationsmöjligheterna blev större och avreglering, internationalisering och samhället 

förändrades ständigt. Aspekterna ändrade förhållandet för företagen i samhället. Utifrån det gick det att 

utläsa och förstå att det är kundrelationer och kunden som bör ha stått i centrum för företagens lönsamhet. 

Kundfokusering och relationsmarknadsföring var här allt mer etablerat men inte längre tillräckligt för att 

hålla kvar kunderna som blev kräsnare. Istället började det bland annat bli ett krav att företagen skulle stå för 

något mer än det traditionella. Det var allt viktigare att varumärken framförde sin roll i samhället och stod 

för ett starkt emotionellt värde. Ett exempel på detta kunde vara värden som behandlade socialt ansvar, 

miljö, etik och respekt för människor (Jedbratt 1999). 

 

2.1.4 2000-talet 

Efter millennieskiftet blev konsumenter alltmer medvetna eftersom informationsflödet ökade. I takt med 

detta kom även marknadsföringen under 00-talet att ta en mer komplicerad skepnad (Gezelius & 

Wildenstam 2007). Exempel är nya digitala informationskanaler såsom surfplattor och smartphones vilket 

gjorde att marknadsföringen behövde hitta andra vägar att nå ut via (Rosengren & Sjödin 2011). Med den 

ökade användningen av internet blev det relevant för företagen att marknadsföra sin webbsida och försöka 

attrahera mottagare att besöka den. O’Conner och Galvin (2001) menar att det är viktigt att länka till 

webbsidan och få kunderna att besöka den, vilket bör vara ett centralt mål för företagen (O’Conner & 

Galvin 2001 refererad i Berglund, Fridström & Svensson 2008). 
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Under 2000-talet var 2004 rekordåret när det kom till alkoholkonsumtion. Svenskarna snittade 10,5 liter ren 

alkohol per person under ett år (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning [CAN] 2017).  

 

2.1.5 2010-talet  

Under tidigare årtionden har miljö varit en stor fråga i samhället. Utifrån SOM-undersökningen 2011 är 

miljö ett värde som dalar hos befolkningens syn på vad som är viktigt. Från 1988 fram till 2011 har värdet 

minskat med 30 procent. Denna minskning kan ha med frågan om miljö som ett samhällsproblem att göra, 

vilket även fått en minskad betydelse (Weibull et al. 2012). Förändringen när det gäller fokus på miljöfrågor 

är relevant för vår studie eftersom miljöfrågor på påsarna har skiljt sig under åren. 

 

Idag är gårdsförsäljning av alkohol en aktuell fråga i riksdagen. Enligt regeringen ska Systembolagets 

monopol bevaras, men det diskuteras om detta är möjligt vid gårdsförsäljning eftersom ekonomiska 

intressen skulle växa fram som i sin tur skulle öka konsumtionen (Sveriges Television [SVT] 2018). På 

Systembolagets webbsida kan vi läsa starka motsättningar till detta förslag. De tar upp risker med 

genomförandet och även att de har skickat brev till regeringen för att påminna om vad det skulle innebära 

för samhället ifall gårdsförsäljning tillåts. I deras mening skulle då fler råka illa ut på grund av alkohol 

(Omsystembolaget 2018b). 

 

Det stora reklambruset översköljer oss med flera tusen budskap varje dag. Människor väljer att avstå från 

reklam genom att till exempel sätta upp skyltar ”Ej reklam, tack” (Rosengren & Sjödin 2011). För att under 

10-talet nå fram till konsumenterna talar Bergström (2016) om att det blir viktigare att forma budskap på nya 

annorlunda sätt, på grund av reklamtröttheten som ökar mer och mer i samhället. 

 

Den privata importen av alkohol ökar i Sverige (Svenska Dagbladet [SvD] 2011). I början av 2010 bestod 15 

procent av Sveriges alkoholkonsumtion av resandeinförsel. I takt med att importen ökar så minskar 

alkoholkonsumtionens genomsnitt per person från 00- till 10-talet (Weibull et al. 2011).  

 

2.2 Marknadsföring och visuell kommunikation  

Andra delen av kapitlet ska komplettera analysen av Systembolagets plastpåsar med teori om marknadsföring och visuell 

kommunikation. Detta kommer vara relevant för att kunna se på vilket sätt påsarna kommunicerar och vad det har för 

betydelse för mottagaren och företaget. Denna del kommer även ge en djupare förståelse kring hur Systembolaget kommunicerar 

och uttrycker sig på sina plastpåsar. 

 

2.2.1 Marknadsföring 

Med marknadsföring strävar företag efter att nå två mål som är beroende av varandra. Det ena innebär att 

locka nya kunder till sitt företag genom att se till vad kunderna värdesätter. Det andra handlar om att 
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bibehålla det som kunder värdesätter och vårda relationen som byggts upp (Kotler et al. 2017). 

Marknadsföring handlar om ”…/ den process genom vilken företag skapar värde för kunder och bygger 

lönsamma, långsiktiga kundrelationer” (Kotler et al. 2017, s.11).  

 

Rosengren och Sjödin skriver om att lyckad marknadsföring måste uppmärksammas och att det måste finnas 

ett samband mellan budskapet och företagets varumärke (Rosengren & Sjödin 2011). Även Holmberg 

(2002) menar att varumärken speglar det tidstypiska i samhället och att det påverkar vårt kollektiva 

medvetande. Därmed är det viktigt och nödvändigt att både se och förstå de processer som sker när 

ekonomiska drivkrafter och formspråk kombineras (Holmberg 2002).  

 

2.2.2 Systembolagets marknadsföring 

Systembolaget får i sin marknadsföring inte göra reklam för sina produkter och inte heller marknadsföra rea 

eller specialerbjudanden (Omsystembolaget 2018a). Deras uppdrag har varit detsamma sedan starten 1955, 

nämligen att sälja alkoholhaltiga drycker utan vinstintresse. Systembolaget har både då som nu präglats av 

det avtal som finns med staten om sitt ansvar mot samhället, det vill säga att kommunicera alkoholens risker 

(Systembolagethistoria 2018a; Riksdagen 2018). Enligt Sara Rosengren och Henrik Sjödin är det viktigt att se 

marknadsföringen ur ett större perspektiv, där människor och samhället påverkas och inte bara se till 

företagets bästa (Rosengren & Sjödin 2011). Perspektivet innefattar flera betydelser, bland annat handlar det 

om hur företag ser till marknadsföring och hur det fungerar i relation till konsumentens vardag. Det handlar 

även om effekterna hos marknadsföring inom samhället och dess kultur. Bra marknadsföring kan skapa 

både positiva och negativa känslor. Idag bör företag ha i åtanke att den marknadsföring som de använder sig 

av kan tolkas av konsumenterna på olika sätt, vilket kan försvåra relationen till samhället (ibid.).  

 

Systembolaget har använt sig av förpackningens makt för att skapa igenkänning. Det skulle inte kunna gå att 

ta miste på att det handlade om alkohol från Systembolaget. Före påsarnas uppkomst slogs flaskorna in i 

brunt papper som flaskans ”förpackning” för att skymma innehållets färg och etikett. Pappret skulle i sin tur 

försvaga attraktion och styrkan hos aktören. Anledningen till påsens uppkomst med dess specifika form och 

färgglada tryck var för att de ansåg att det bruna pappret inte var tillräckligt igenkännande. Det visuella 

uttrycket på Systembolagets plastpåse har därmed ständigt strävat efter att sticka ut på marknaden 

(Martenius 2010). 

 

2.2.3 Visuell kommunikation 

Det är viktigt att se till den visuella kommunikationen för att förstå hur de olika meddelanden och dess 

uttryck fungerar i mediebranschen. Här ser vi till färg, form, budskap, typografi och bild för att förstå hur 

företaget på bästa sätt når ut till mottagaren (Bergström 2008). Bergström beskriver att både formen och 

innehållet är viktigt inom reklamen. Formen står för fördelningen och disposition på en yta av illustrationer, 

rubriker, ikoner, texter och logotyper. Ser vi till innehållet står det för vad reklamen förmedlar, vad 
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budskapet fylls med för olika delar. Formen behöver vara tydlig och relevant för innehållet, eftersom 

människor har en vilja att förstå. Formgivare bör dock tänka på att formen inte ska styra innehållet, utan 

snarare förstärka det (Bergström 2014). 

 

Enligt Bergström (2016) är komposition viktigt och den behöver vara samstämmig med budskapet. Vid ett 

dramatiskt budskap lämpar sig till exempel en asymmetrisk komposition och när det gäller att mottagaren 

verkligen ska förstå bör symmetri användas. När innehållet centrerat läggs på en vertikal axel skapas en 

symmetrisk komposition. Symmetri underlättar för mottagaren att ta till sig budskapet vid exempelvis ett 

maffigt innehåll. Denna komposition skapar även ett lugn och upplevs som rofylld. Den asymmetriska 

kompositionen följer inte den centrala axeln, kompositionen står i stor kontrast mellan höger och vänster 

sida av ytan. Med denna komposition kan utformningen skapa dramatik och intresse (Bergström 2016). 

Bergström talar även om symmetri och asymmetri när det gäller typografi. Den asymmetriska typografin 

skapar ett livligt och starkt uttryck, den symmetriska typografin är lugn och elegant, med en klassisk 

utformning (ibid.). 

 

Inom typografi talar Bergström även om vikten av att använda gemener respektive versaler. Gemener 

underlättar för läsaren att bilda ordbilder med hjälp av variationen med bokstävernas upp och nedstaplar. 

När bokstäverna, som versaler, utformas med fullhöjd blir det svårare för ögat att skilja bokstäverna åt och 

därmed minskar läsbarheten. Versaler kan däremot vara givande att använda sig av i exempel rubriker och 

mycket korta texter. I längre texter, som brödtext, bör istället gemener användas. Det är möjligt att 

ytterligare öka läsbarheten med en stor färgkontrast mellan text och bakgrund, därmed underlättar mörka 

färger på ljusa bakgrunder. De flesta läsarna önskar svart text på vit bakgrund (Bergström 2016). 

 

En visuell profil består av ett visuellt språk som ska förmedla företagets vision, centrala värden och mål. 

Profilen består av ett designprogram som innehåller riktlinjer och regler för hur färg, logotyp, företagsmärke 

med mera ska användas. Det är viktigt med en enhetlig profil för att de ska sända rätt signal och skapa 

igenkänning oavsett vad från företaget som mottagaren tar del av (Bergström 2016).  

 

Systembolagets kommunikation via påsarna innehåller flertalet visuella element. Elementen används för att 

kommunicera ut till mottagaren och för att skapa en förståelse för hur Systembolaget använder sig av dessa 

krävs en analys av deras betydelse. 

 

2.2.4 Budskap 

Rosengren och Sjödin (2011) tala om fyra olika fokus som ligger bakom människors motiv till att tala om 

varumärke. Dessa är produktfokus, jagfokus, mottagarfokus och budskapsfokus. Trots att alla fokus inte är 

applicerbara på studien kommer samtliga presenteras, för att ge läsaren en förståelse för hur de olika fokusen 

står i relation till varandra. Det förstnämnda, produktfokus, handlar främst om produkten. Det används för 
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att skapa engagemang kring något hos mottagarna, som till exempel en produktlansering. Vi talar nämligen 

gärna om saker som vi har ett personligt intresse av (Rosengren & Sjödin 2011). Jagfokus innebär ett 

intresse av att tala om något utifrån egen erfarenhet eller kunskap. Det är vanligt att företag bjuder in till 

exempelvis en förhandsvisning eller provsmakning för att konsumenter ska känna sig extra 

uppmärksammade (ibid.). Dessa fokus blir irrelevanta för studien då Systembolaget inte använder sig av 

produktinriktad marknadsföring eller aktiviteter där kunder får exklusiva erbjudanden. Mottagarfokus 

innebär en vilja att göra något för personen som tar emot det spridda budskapet. Det kan vara att ge tips 

och råd som mottagaren sedan ska vilja föra vidare (ibid.). Mottagarfokus kan tänkas kopplas till 

Systembolagets ansvar mot samhället. Budskapsfokus innebär att reklamen på egen hand får mottagaren att 

föra budskapet vidare. Påsarnas uttryck kan vinklas så att konsumenterna talar om det, budskapen kan vara 

gripande eller överraskande som kan trigga till diskussion (ibid.). Marknadsförare använder sig främst av 

budskapsfokus med förhoppning av att skapa buzz, det vill säga en ”snackis” (ibid.). Budskap från företag 

som sprids av privatpersoner anses vara mer effektiva, till skillnad från budskap som kommer direkt från 

företaget. När budskapet kommer från ett kommersiellt företag med vinstintresse får det alltså inte samma 

trovärdighet och relevans för mottagaren. När vi läser om det ”fantastiska erbjudandet” direkt från ett 

företag kopplas automatiskt ett filter på och mottagaren blir reklamskeptisk (ibid.).  

 

De budskap som påvisar ett problem kallas för instrumentella budskap. De är varnande och har ofta en 

utformning av det dramatiska slaget med tillhörande bild som stärker. Budskapen bör inte ge utrymmer för 

mer än en möjlig tolkning. Instrumentella budskap berör ofta känslomässiga plan och visar även lösningen 

på det problem som presenteras (Bergström 2001). Det finns även relationella budskap som är ute efter att 

skapa reflektion samt påvisa attitydförändring men dessa är inte dramatiskt utformade. Det främsta 

användningsområdet för relationella budskap är för produkter som inte har några särskilt unika egenskaper 

och saknar den säljbara känslan. De kan bidra med en känslomässig eller sensorisk belöning (ibid.). 

 

Budskapen är viktiga inom studien för att få en djupare förståelse på vilket sätt Systembolaget försöker nå ut 

till mottagarna. Det blir extra viktigt att förmedla budskapen på rätt sätt då de går under en reglerad 

marknadsföring och har ett ansvar för samhället. 

 

2.2.5 Varumärke och identitet 

Ingalill Holmberg berättar att det är en stor konkurrens mellan varumärken i försök om att få en roll i 

samhället och att kunna bli igenkända. Det som identifierar ett starkt varumärke är mängden igenkänning av 

varumärket och dess innehåll, samt genomtänkta strategier och visuella profiler. I vardagen talar vi ofta om 

symboler, varumärken och logotyper synonymt som skapar en kollektiv betydelse. En kollektiv betydelse 

förklarar Holmberg som en gemensam förståelse av sin omvärld i små som stora grupper i samhället – en 

gemensam betydelse för varumärket. Hon trycker även på designens starka roll för varumärket genom att 

skapa mening via form, funktion och estetik (Holmberg 2002). I den visuella profilen fungerar logotypen 
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som en central del. Logotypen ska kunna speglas i företagets visuella profil, med andra ord ska den stå för 

företagets värderingar och vara lätt att känna igen (Bergström 2014). För att ett varumärke ska finnas till är 

det viktigt för företaget att varumärka sig själva, synas och uttrycka sin identitet. För att företaget ska bygga 

identitet behöver de svara på vad de står för – vilka de är (Holmberg 2002).  

 

Utifrån studien är varumärkesidentitet intressant. Systembolaget har monopol och behöver tekniskt sett inte 

skapa ett starkt varumärke eller marknadsföra sig själva, eftersom de inte har några att konkurrera mot. 

Frågan blir därmed om företaget ändå kommit att påverkas av strävan efter ett starkt varumärke.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna se en förändring av plastpåsarnas visuella uttryck och kommunikation över tid tillämpas en 

kvantitativ innehållsanalys. Denna metod är lämpad för undersökning av material som kan mätas och räknas 

(Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 2003). En kvantitativ innehållsanalys ska vara objektiv utan egna 

värderingar från forskaren som genomför studien. I detta fallet syftar objektiviteten på att alla kodare ska 

hålla med varandra när det gäller kodning. Det ska med andra ord råda hög intersubjektivitet, vilket då 

innebär att alla som utför studien ska komma fram till samma resultat (Østbye et al. 2003). 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Ett kodschema utformades med ett antal variabler som berör marknadsföring samt plastpåsarnas visuella 

uttryck och dess kommunikation. En operationalisering utfördes genom att variablerna utformats utifrån 

kategorier som vi behandlade för att svara på frågeställningen. Kategorierna består av element, färg och 

kommunikation. För att minska risken för förlorat innehåll prövades kodschemat på ett mindre antal 

plastpåsar. Provet görs för att undersöka om variablerna var uttömmande eller om någon variabel saknades. 

Vid utformning av kodschema är det viktigt med hög interkodarreliabilitet vilket testades i ett 

interkodarreliabilitetstest (Ekström & Larsson 2010). Efter det gjordes vissa justeringar i kodschemat, 

kodsinstruktionerna förenklades och vissa variabler uteslöts helt på grund av subjektivitet. Utifrån det nya 

kodschemat som utformades kodades samtliga 151 påsar, och rådata sammanställdes sedan i programmet 

SPSS. Härifrån lästes det av vad som representerade ett visst årtionde, där skillnader och likheter sedan 

jämförs över tid. Den oberoende variabeln, årtionde, ställdes emot de beroende variablerna. Teorier när det 

gäller marknadsföring, varumärken, visuell kommunikation, samhälle och dess historia applicerades för att 

kunna förstå samband mellan med olika uttryck och dess samtid.  

 

3.3 Urvalsmetod 

Det empiriska materialet i denna undersökning består av Systembolagets plastpåsar. För att kunna besvara 

frågeställningen gjordes vissa avgränsningar av materialet, på grund av att de fåtal påsar vi blev tilldelade från 

60-tal var gjorda i papper. En annan betydande faktor för avgränsningarna var att plastpåsarna kom med en 

stor ökning under 70-talet. Med detta kom den traditionella formen och det visuella uttrycket som vi ser 

idag. Av denna anledning valde vi att utesluta papperspåsarna i undersökningen.  

 

Urvalet av påsarna påverkades av Systembolaget, då vi efter en förfrågan om att få ta del av alla påsar blev 

tilldelade en digital mapp med fotografier av sammanlagt 151 påsar. Studien utgår från att det är alla påsar 

som skickats men det finns dock inga garantier på att det är alla påsar som funnits över tid. Med 

förutsättningen att det är alla påsar görs en totalundersökning av populationen under 70-tal till och med 10-

tal (Østbye et al. 2003). Fotografierna på plastpåsarna är tagna på en sida av påsen och till grund av det anses 
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denna sida vara framsidan. Utifrån detta kommer den här studien enbart behandla plastpåsarnas framsida, 

även utifrån att det är denna sida som syns utåt och blir därmed mest relevant. De påsar vi fick tillgång till 

redovisas nedan i en tabell. Hänsyn bör tas till att 10-talet inte är över och därmed går det enbart att tala om 

hur det ser ut fram till 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 – Visar antal påsar som analyserats i studien (antal) 1970–2018 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet studerades påsarna innan utformning av variablerna 

påbörjades. Anledningen till att vi gjorde detta först var för att sträva efter hög validitet genom att få en 

inblick i vad vi behöver och inte behöver efterfråga i studien. Teorier studerades inom de olika områdena 

som vi ville undersöka på påsarna, såsom marknadsföringsstrategi, visuell kommunikation, samhället och 

varumärkesstrategier. Med hjälp av dessa teorier underlättade det att skapa variabler som vi då visste var 

givande och relevanta för innehållet. Med utgångspunkt i att vi tilldelats alla påsar så blir validiteten hög i 

den mån att vi utgått ifrån att en totalundersökning av populationen skett, vilket gör studien representativ. 

Utifrån detta undersöktes det som behövde undersökas utifrån syftet och därmed påvisas en hög validitet 

(Østbye et al. 2003).  

 

I utformningen av variabler arbetades det med reliabiliteten i åtanke för att de skulle bli så uttömmande som 

möjligt. För att garantera uttömmande variabler utfördes ett test i tidigt skede av kodschemat med ett fåtal 

påsar, vilket gav möjligheten att komplettera med variabelvärden när något saknades.  
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Vid interkodarreliabilitetstestet upptäcktes brister i kodschemat, vilket resulterade i omformuleringar av 

variabler och att vissa variabler uteslöts. Vissa av de variabler som utformades från början var bristfälliga på 

så vis att de var svårtolkade. En sådan variabel var ”Kommunicerar trycket någon kuriosa?”. Den 

eliminerades då det blev för otydligt vad som räknades till kuriosa eller ej. När dessa korrigeringar utförts 

kvarstod ett kodschema med ökad objektivitet.  

 

3.5 Självreflektion 

För att se på analysen ur ett kritiskt perspektiv kan dess generaliserbarhet ifrågasättas. Som tidigare nämnts 

finns det ingen garanti på att empirin är det totala antalet påsar som funnits under alla år. Hänsyn bör tas till 

variablerna när det gäller miljö och säkerhet, de kan bli en aning missvisande då en och samma varningstext 

är placerad på flertalet påsar. Miljö och säkerhet behöver nödvändigtvis inte vara påsens huvudsakliga ämne 

när varningstexten används. Studien löper risk för subjektivitet då teorierna i viss mån kan ha anpassats efter 

förutfattade meningar när det gäller resultatet. Då 00- och 10-talet ligger nära i tid finns det än så länge 

begränsad tillgång till information om förändringar och rådande samhällsklimat som är applicerbara i denna 

studie. 
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4. Resultat  

I denna del av uppsatsen kommer kodningens resultat presenteras. Variabeln årtionde är den enda oberoende variabeln i denna 

undersökning. Varje figur presenteras därmed enskilt med en beroende variabel i jämförelse med årtiondet. För att orientera sig 

genom resultatet delades det in i tre kategorier, vilket innefattar delarna färg, element och kommunikation. 

 

 

4.1 Färger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Den färg som den faktiska plastpåsen består av under de olika årtiondena (%) 1970–2018 

Under 70-talet dominerade den vita färgen på plastpåsarna och under 80-talet var den vita färgen 

konsekvent. Under 90-talet sågs en variation av plastpåsarnas färger, men den vita färgen fortsatte att 

dominera. Efter millennieskiftet skedde den största förändring när det gäller plastpåsarnas färg, under detta 

årtionde varierade färgen mer konsekvent mellan sex olika färger. 10-talet var identisk med 70-talet, då de 

vita påsar kom tillbaka. 
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Figur 3 – Den färg som dominerar på trycket under de olika årtiondena (%) 1970–2018 

00-talet urskilde sig från resterande årtionden med genomgående vita tryck på över 80 procent av påsarna. 

Under övriga årtionden skedde stora variationer mellan färgerna på trycken.  

 

4.2 Element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 – Hur användningen av logotypen ser ut under de olika årtiondena (%) 1970–2018 

Utifrån denna figur går det utläsa att logotypen inte började användas förens 90-talet. Under både 90- och 

00-talet saknade dock ändå störst del av påsarna logotypen. På 10-talet skedde en drastisk ökning, här 

innehöll trycket logotypen på cirka 80 procent av påsarna. 
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Figur 5 – Om trycket innehåller både textelement och illustration (%) 1970–2018 

Det skedde en stor förändring mellan årtionden i fråga om text och illustration på påsarna. Under 70- och 

80-talet bestod samtliga påsar av båda delarna, något som till stor del höll i sig in på 90-talet. Vid 00-talet 

skedde ett skifte, det gick att se en ökning av att det till störst del användes endast en del. 10-talet fortsatte 

domineras av att endast en del användes, men med en något större variation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 6 – Vad av illustrationen och text som tar upp störst del av trycket (%) 1970–2018 

Under 70- och 80-talet syntes en jämn fördelning mellan dominerande illustration, text och hälften/hälften. 

På 90-talet dominerade illustrationerna stort, och fortsatte att dominera även in på 00-talet, med ett fåtal 

påsar med hälften/hälften och dominerande text. Under 10-talet dominerades ungefär hälften av påsarna av 

text och hälften av illustration.  
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Figur 7 – Vilket teckenformat innehåller det textelement som tar upp störst del av trycket (%) 1970–2018 

I denna figur ser vi tydligt att det till störst del var gemener som återkom under alla årtionden. 00-talet 

skiljde sig något då ungefär 50 procent av påsarna inte innehöll något textelement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Figur 8 – Hur många ord som påsens tryck innehåller (antal ord) 

Antalet ord som trycken innehöll på påsarna gjorde en drastisk förändring under årtiondena. 70-talet hade 

den största mängden ord, genomsnitt 125 stycken. Det var i genomsnitt cirka 85 stycken ord under 80-talet 

och 40 stycken under 90-talet. Under 00-talet var det genomsnittet ett ord på påsarna. 10-talet ökade något 

från 00-talet och snittar på ungefär 24 stycken ord.  
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Figur 9 – Tryckets komposition under de olika årtiondena (%) 1970–2018 

Alla årtionden med undantag för 80-talet dominerades av en symmetrisk komposition. 80-talet bestod av 

strax över 50 procent asymmetri.  

  

4.3 Kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Figur 10 – Kommunicerar trycket något om företagets verksamhet (%) 1970–2018 

70-talet kommunicerade endast 20 procent om verksamheten. För varje år kan vi se att det ökat mer och 

mer. Under 10-talet kommunicerade i princip alla påsar om deras verksamhet.  
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Figur 11 – Kommunicerar trycket ett samarbete (%) 1970–2018 

Under 70- och 80-talet hade runt 25 procent av alla påsar ett tryck som kommunicerade något om ett 

samarbete. Från 90-talet och fram till 10-talet fanns ingen kommunikation som rörde samarbeten på någon 

utav påsarna. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Uppmanar trycket om ett besök av fysisk- eller webbutik (%) 1970–2018 

Under 70-, 80, och 90-talet kommunicerade ytterst få påsar om besök i butik. Den första påsen om 

webbutiken dök dock upp på 90-talet. Under 00- och 10-talet kommunicerade cirka 50 procent av alla påsar 

ett besök i webbutik och resterande kommunicerade inget besök. 
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Figur 13 – Kommunicerar trycket något om att dricka mindre eller inte alls (%) 1970–2018 

70-talet var det årtiondet som till störst del kommunicerade om minskat drickande. Från 80-talet fram till 

och med 00-talet kommunicerade påsarna till störst del inget om minskat drickande. Under 10-talet växte 

dock kommunikationen om minskat drickande till ungefär 40 procent.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Figur 14 – Kommunicerar något element på påsen om säkerhet (%) 1970–2018 

Under 70- 80- och 90-talet fanns det ett tydligt samband i Systembolagets kommunikation när det gäller 

säkerhet. Under 00-talet försvann denna typ av kommunikation. Under 10-talet kom säkerhetsaspekten 

tillbaka och syntes åter på påsarna, men majoriteten av påsarna kommunicerade inte säkerhet.  
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Figur 15 – Kommunicerar trycket i något element på påsen om miljö (%) 1970–2018 

Under 70-talet kommunicerade hälften av alla påsar något om miljö, detta ökade ytterligare under 80- och 

90-talet för att sedan försvinna helt under 00- och 10-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 – Kommunicerar trycket något om vilken dryck som passar till vilken mat (%) 1970–2018 

Under 70- och 90-tal fanns det ett fåtal påsar som kommunicerade något om vilken dryck som passar till 

vilken mat, men under 80-, 00- och 10-talet berörs inte detta. 
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Figur 17 – Kommunicerar trycket något om sport (%) 1970–2018 

Under 70-talet började det komma plastpåsar vars tryck kommunicerade något om sport och det växte 

under 80-talet. Från och med 90-talet avstannade det helt och har inte kommit tillbaka. 
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5. Analys och diskussion  

I denna del av uppsatsen kommer resultaten kopplas och diskuteras till det teoretiska ramverket. Kopplingen sker för att 

uppfylla syftet, att se förändringen kopplat till dess samtid, samt till marknadsföring och visuell kommunikation.  

 

5.1 Generellt för de olika årtiondena 

 

5.1.1 1970-talet 

Från 60-talet till 70-talet ökade påsarna rejält och det var även under 70-talet som plastpåsarna fick sin 

traditionella form och tryck. Denna ökning kan tänkas bero på att det gick från att vara ett industrisamhälle 

på 60-talet till ett informationssamhälle under 70-talet (Weibull & Wadbring 2014). Informationssamhället 

kan ha påverkat att det under 70-talet användes hög ordrikedom på påsarnas tryck, vilket stämmer överens 

med historien om hur ord har använts på annonser. Under 70-talet var det nämligen en hög ordrikedom 

inom marknadsföringen (Söderlund 2003). Under denna tid ansågs marknadsföring generellt som något 

negativ, på grund av att det klassades som lurendrejeri (Wigstrand 1999). Utifrån det negativa synsättet kan 

mängden påsar under 70-talet ifrågasättas. Reklamen på påsarna var dock under årtiondet väldigt informativ 

och talade nästan ingenting om Systembolagets verksamhet, istället berördes ämnen som miljö, säkerhet och 

minskat drickande. Utifrån att påsen var mer åt det informativa hållet kan vi tänka oss att de inte klassades 

som reklam då de inte försökte lura på samhället sina produkter eller tjänster. 

 

Sedan motboken avskaffades steg alkoholkonsumtionen i landet, vilket kan tänkas ha påverkat det ökade 

budskapen som syntes på påsen om minskat drickande, men även övergången till den igenkännande 

plastpåsen. Förpackningsövergången från det bruna pappret till plastpåsen skulle nämligen minska 

attraktionen till aktören och påvisa kundens alkoholkonsumtion (Martenius 2010). 

 

Ser vi närmare på påsarna hittar vi flertal med texter som lyder ”Solklart att vin är vettigare än sprit!”, ”Renat 

köps mindre och mindre. Vin är både billigare och godare.”, ”Det har aldrig hänt förr: 1971 drack vi mindre 

sprit än vin. Bra!”. Dess budskap kan ha berott på att det var från och med 70-talet som spritkonsumtionen 

minskade och byttes ut mot öl och vin. Till skillnad från tidigare år då Sverige länge var en del av det 

nordeuropeiska brännvinsbältet då alkoholkonsumtionen bestod av mer än hälften så mycket sprit (Östberg 

& Andersson 2013).  

 

Ämnen som miljö, säkerhet och minskat drickande berördes i hög utsträckning, vilket går att koppla till det 

ökade intresset för samhällsfrågor som var en viktig del i marknadsföringen under årtiondet (Tufvesson 

2005). Utmärkning av miljöbudskap under 70-talet kan tänkas bero på att miljö ansågs vara ett viktigt ämne i 

Sverige. Miljöengagemanget växte av maktskiftet som skedde 1976 då Centerpartiet tog över efter 

Socialdemokraterna (Östberg & Andersson 2013). 
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Ämnen som berördes under årtiondet förmedlade seriositet förstärkt med symmetri, vilket är positivt i den 

mening att budskap och komposition bör vara samstämmiga (Bergström 2016). Den symmetriska 

kompositionen kan nämligen vara effektivt för att uttrycka dessa ämnen med hög ordrikedomen, då 

symmetri används för att skapa ett lugn, men även för att tydligt få fram budskap vid ett maffigt innehåll 

(ibid.). Kontrasten mellan den dominerande vita färgen på den faktiska plastpåsen och de generellt svarta 

trycken ökade läsbarheten och de seriösa budskapen förmedlades. Läsbarheten förstärks likaså av den höga 

användningen av gemener under årtiondet (ibid.). Dessa faktorer påvisar att reklamen förmedlades på ett 

informativt sätt, vilket stämmer överens med teorin om att reklam ansågs som information under 70-talet.  

 

Ett ämne som sticker ut från de övriga nämnda seriösa budskapen är när påsarna kommunicerade om sport, 

vilket skedde på ungefär var fjärde påse under årtiondet. Ämnena kan ha kommit att påverkas av att 

idrottsrörelsen under 70-talet byggdes ut och antalet medlemmar sköt i höjden (Östberg & Andersson 2013). 

Breddningen av idrottsrörelsen kan ha medfört att idrotten blev ett aktuellt ämne för Systembolaget. 

 

5.1.2 1980-talet 

Under 80-talet ökade antalet påsar ytterligare. På de 47 plastpåsar som representerar årtiondet var påsens 

färg vit medan trycket kom att få ett stort antal färgvariationer än tidigare. Påsarnas tryck varierade även 

mycket mellan text, illustration, symmetri, asymmetri, ordrikedom, gemener och versaler. Resultatet blev ett 

spretigt uttryck, vilket är negativt i den mening att skapa en igenkänningsfaktor som var målet när påsarna 

kom. Den visuella profilen ska hjälpa konsumenterna att identifiera avsändaren vilket blir bristfälligt om 

profilen inte är enhetlig (Bergström 2016). För att minska det spretiga uttrycket kunde Systembolaget följt 

ett formspråk som är genomgående på påsarna, exempel samma typografi, komposition eller färger. 

 

Då regeringen fokuserade på att lösa den ekonomiska kris som drabbade landet under årtiondet drog stat 

och kommun ner på bidrag som tidigare subventionerats till idrottsrörelsen (Östberg & Andersson 2013). 

Idrottsämnet var ändå aktuella under detta årtionde vilket vi ser på flertalet påsar som kommunicerade något 

enskilt om sport eller sport ihop med ett samarbete. Idrottsämnet kan tänkas hänga kvar från expansionen 

av idrottsrörelsen på 70-talet, vilket tar sig i uttryck genom att många idrottsrörelser hade samarbeten med 

Systembolaget. Marknadsföringen la generellt under detta årtionde stor vikt vid samarbeten, vilket visar att 

Systembolaget följde denna trend (Tufvesson 2005; Kotler et al.) 

 

Ämnen som miljö, minskat drickande och säkerhet återkommer från 70-talet. Ämnena kombinerar ett 

mottagar- och budskapsfokus, vilket är två fokus som används för att få konsumenter att tala om 

varumärket Systembolaget. Mottagarfokus vill råda eller tipsa om ett visst budskap som ska hjälpa 

mottagaren. Budskapsfokus syftar till att reklamen får konsumenten att vilja sprida budskapen vidare på 

egen hand, genom att väcka diskussion (Rosengren & Sjödin 2011). Budskap kan kopplas till den 
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miljömedvetenheten och säkerheten som förmedlas på påsarna. Exempel på mottagarfokus skulle kunna 

vara ”Återbäringspåsen” som vill uppmuntra till en handling. Ett annat exempel är påsen ”Skyddsvästen” 

som berättar om att de flesta som drunknar har druckit före. När det gäller budskapsfokus som ofta är 

gripande i sin kommunikation är påsen ”BARA 8 METER FRÅN LAND” ett avskräckande exempel på en 

berättelse om Ivar som miste sitt liv under en fisketur.  

 

Precis som under 70-talet fanns budskap när det gäller miljö representerade i majoriteten utav påsarna. 80-

talet kan ha blivit influerat av det ansvar som lades på medborgarna under årtiondet, då konsumenter skulle 

sträva efter ett hållbart samhälle (Östberg & Andersson 2013). Vid en närstudie av miljöpåsarna under 80-

talet finner vi påsar med budskap som ”Återbäring på Systembolaget!” och ”1 krona per returflaska.” vilket 

stämmer väl överens med miljöarbetets individualisering under 80-talet (ibid.). 

 

Generellt för marknadsföring var att det gick från 70-talets negativa syn till en mer positiv bild under 80-

talet. Från att ha betraktats som tvivelaktigt skulle marknadsföringen leverera med roande och upplysande 

innehåll (Wigstrand 1999). Systembolaget hade både roande och upplysande innehåll på sina påsar, men 

detta har även präglat 70-talets. Det roande innehållet går att se när det gäller sport och tips om vilken dryck 

som passar till vilken mat. Det upplysande innehållet kan kopplas till säkerhet, miljö och minskat drickande. 

 

5.1.3 1990-talet 

De stora förändringarna under 90-talet visade på nya kommunikationsmöjligheter, internationalisering, 

avreglering och förändringar i samhället vilket påverkade företagens kommunikation (Jedbratt 1999). Till 

följd av förändringarna kan vi se att påsarna genomgått en stor förändring in på 90-talet och Systembolaget 

försöker kommunicera på nya sätt. Det finns både text och illustration på påsarna men det är nu 

illustrationen som dominerar stort. Systembolaget var dock lite sena för att sticka ut ordentligt med sina 

illustrationer, då det gav större effekt att använda sig av bilder under 80-talet. Bildanvändningen var så pass 

vanlig under 90-talet att den nu inte väckte någon större uppmärksamhet (Rosengren & Sjödin 2011).  

När vi ser till ämnen som behandlades under 90-talet var användningen av miljöelement på påsarna flest i 

jämförelse med de övriga årtiondena. En anledning till ökningen av miljöelement skulle kunna bero på 

målsättningen att Sverige skulle vara en förebild inom EU när det gäller miljöfrågor (Östberg & Andersson 

2013). Utifrån sänkta skatter för alkohol och ökad konsumtion samt förlängda öppettider (Weibull et al. 

2011) är det intressant att Systembolaget under detta årtionde helt slutade med sina budskap på påsarna om 

minskat drickande och därmed släpper på sitt ansvar för samhället. Jedbratt (1999) belyser under 90-talet 

vikten av att företag står för något mer än det traditionella utifrån ämnen som miljö, etik, socialt ansvar och 

respekt för medmänniskan. Som tidigare nämnt är miljöfrågan uppmärksammad på påsarna men det sociala 

ansvaret dalar. Utifrån Systembolagets ansvar mot samhället och avtal med staten om att informera om 

alkoholens risker ses detta som något överraskande.  
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Att Systembolaget lagt sitt ansvar för samhället åt sidan kan tänkas bero på att de var påverkade av 

postmodernismen som har en ambition att skapa attraktiva associationer till företaget. Genom 

varumärkesbyggande och imageskapande med fokus på design, som här blev allt viktigare (Jansson 2002). 

Under detta årtionde byggde företaget upp sitt varumärke med mer lättsamma ämnen. Var fjärde påse 

kommunicerade nämligen vad för dryck som passar till vilken mat. Det går också att se att de försökte skapa 

ett starkt varumärke då de började tala mer och mer om sig själva som företag och placerade för första 

gången sin logotyp på påsen. Att illustrationerna tog upp störst del av påsen under årtiondet och använde sig 

av symmetri ger en enhetlighet, vilket är viktigt för det starka varumärket (Holmberg 2002).   

 

Systembolaget kan utifrån sitt ökade image- och varumärkesidentitetsarbete ha påverkats av företag som har 

en konkurrerande marknad. Företag med konkurrenter behöver nämligen skapa ett starkt varumärke för att 

sticka ut och bli ”valda”. Eftersom Systembolaget har monopol behöver de inte anpassa sig efter 

konkurrenter, därmed kan dess strävan efter ett etablerat och starkt varumärke tänkas vara överflödig. 

Istället för att tala om sin verksamhet skulle de kunnat hålla kvar sin informativa kommunikation om 

minskat drickande. En förklaring till strävan efter en tydlig varumärkesidentitet skulle kunna vara att 

Systembolagets tanke med påsen från början var att det skulle symbolisera ett inköp av alkohol. Det skulle 

synas att konsumenten hade varit på Systembolaget (Martenius 2010). 

 

5.1.4 2000-talet  

Av de 24 plastpåsar från 00-talet varierar det konsekvent mellan sex färger på den faktiska plastpåsen. Det är 

intressant att just 00-talet använde sig av mycket färg i sina plastpåsar, då de övriga påsarna haft till störst del 

vita påsar. Gezelius och Wildenstam (2007) nämner att det ökade informationsflödet påverkade 00-talets 

marknadsföring genom att behöva ta en mer komplicerad skepnad. Av denna anledning kan vi tänka oss att 

den stora variationen av påsens färg sker för att sticka ut. Variationen i kombination med att endast använda 

illustration på påsarna som på så vis ger ett mer lätthanterligt intryck i en tid med mycket information.  

 

Vid en närstudie av påsarna syns en dov färgskala som den faktiska plastpåsen bestod av. Den dova skalan 

skapar enhetlighet och hög igenkänning, vilket var målet med övergången till plastpåsar. Med denna 

färgskala och genomgående vita tryck är det svårt att mista påsens ursprung. Systembolaget har alltid strävat 

efter att deras plastpåse ska sticka ut på marknaden (Martenius 2010). Att de under 00-talet ville skapa en 

igenkänning över att konsumenter bär på alkohol kan tänkas bero på den ökade alkoholkonsumtionen under 

detta årtionde (CAN 2017).  

 

Det är som sagt illustration som dominerade på påsarna och var även det enda elementet på flest antal påsar. 

De påsar som använde sig av text var framför allt präglade av Systembolagets webbsida. Systembolaget 

började under 00-talet göra reklam för webbsidan på nästan hälften av påsarna. Det låg bra i tiden, det var 

nämligen under 00-talet som en kraftig ökning ägde rum när det gäller internetanvändningen i samhället 
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(Weibull & Wadbring 2014). Att göra reklam för sin webbsida borde vara en central del i företagens 

marknadsföring för att få kunderna att besöka webbsidan (O’Conner & Galvin 2001 refererad i Berglund, 

Fridström & Svensson 2008). Systembolaget kommunicerar ut webbsidan på ett effektivt sätt genom att 

påsen förflyttar sig och många ser på så sätt ”länkningen” till webbsidan. I takt med att internet kom verkade 

Systembolaget förflytta den informerande kommunikationen till webbsidan. Förflyttningen tar sig i uttryck 

genom att påsarna inte längre hade lika mycket text, vilket syns då ordens genomsnitt ligger på noll under 

årtiondet. 

 

5.1.5 2010-talet  

Det har hittills kommit sju stycken påsar under 10-talet. Samtliga påsars faktiska färg är återigen vit och 

trycket har en jämn fördelning av endast fyra färger: grön, lila, gul och blå. Upp mot 80 procent av påsarna 

innehar Systembolagets logotyp, gemener, fokus på kommunikation om sin verksamhet och en symmetrisk 

komposition. Dessa aspekter speglar att Systembolaget försökte etablera ett tydligt varumärke med en visuell 

profil som används på påsarna. Enligt Ingalill Holmberg (2002) ligger grunden hos ett starkt varumärke i att 

skapa igenkänning genom strategier och framförallt en visuell profil. Hon menar att designen har en stark 

roll för varumärket, vilket innebär form, estetik och logotyp (Holmberg 2002). Designens starka roll går att 

identifiera i Systembolagets sätt att arbeta.  

 

Det textbaserade innehållet på påsen bestod av gemener, vilket ökar läsbarheten för konsumenten. Gemener 

i kombination med det låga antalet ord på påsarna under 10- och 00-talet kan tänkas bero på 

reklamtröttheten. För att utmana reklamtrötthet bör budskap utformas på nya annorlunda sätt. Med det 

minskade antalet ord blir budskapen mer lättillgängliga och att Systembolaget talade om sin verksamhet kan 

tänkas vara ett nytt sätt att sticka ut från andra företags kommunikation. Ser vi till en specifik påse säger de 

nämligen ”Vi är inte som andra butiker”, de förklarade att de värnar om samhället genom att hålla ner 

alkoholkonsumtionen.  

 

Alla påsar utom en under 10-talet förmedlade att deras butik inte är som andra butiker och därmed håller 

ned alkoholkonsumtionen i samhället. Denna kommunikation kan tänkas höja deras image och därmed få 

konsumenterna att vilja identifiera sig med företaget. Att bära på en systempåse med dessa positiva budskap 

blir inte lika negativt laddat som innan då påsarna gav budskap som bland annat berättar om hur farligt det 

är att dricka alkohol och vad de har för konsekvenser. I jämförelse med tobaksindustrin vars förpackningar 

måste vara avledande och skrämmande, känns det mer logiskt om påsarna som Systembolaget anser vara 

sina förpackningar skulle ha liknande budskap. Som tidigare nämnts var tanken med plastpåsen att minska 

attraktionen och påvisa alkoholkonsumtion (Martenius 2010). Under 10-talet ser vi brister i den minskade 

attraktionen då påsen hade ett mer positiv budskap om Systembolagets existens. Trots Systembolagets 

monopol i Sverige kan vi se ett alternativ till konkurrenter, nämligen inom import av alkohol. Därmed kan vi 

förstå förändringen av påsens budskap till att försöka stärka företaget med kommunikationen om sin viktiga 
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roll i samhället. Stärkning sker därmed för att få personer som importerar och personer som konsumerar 

importerad alkohol att förstå vikten av att vända sig till Systembolaget. Ett ytterligare hot kan tänkas vara att 

frågan om gårdsförsäljning av alkohol är aktuell (SVT, 2018). På Systembolagets webbsida finns en flik som 

behandlar denna fråga och varför den inte får gå igenom. De väljer att uppmana mottagaren att besöka 

webbsidan på påsen, för att läsa om deras viktiga roll och existens. Därmed är det viktigt för Systembolaget 

att genom sina påsar förmedla sin roll för samhället och varför det är så pass viktigt att de bibehåller sitt 

starka monopol.  

 

En spännande aspekt är miljöbudskapen som försvinner helt under både 00-talet och 10-talet. Med 

utgångspunkt från SOM-undersökningen 2011 kan detta tänkas bero på att miljö som samhällsproblem fått 

en minskad betydelse från 1988 till 2011 (Weibull et al. 2011).  

 

5.2 Förändring över tid 

Trots att Systembolagets logotyp kom under 60-talet dyker den inte upp på påsarna förens under 90-talet 

och under 10-talet finns den på nästintill alla påsar. Att logotypen kommer under just 90-talet kan tänkas 

bero på att varumärkesbyggande och imageskapande då blev en viktig del inom marknadsföring (Jansson 

2002). Genom att placera logotypen på påsen blir den lättare att urskilja från andra företags påsar 

(Bergström 2014). Logotypen förstärker Systembolagets igenkänning och visuella profil, som byggs upp med 

symboler, varumärke och logotyp (Holmberg 2002).  

 

Det skedde en stor förändring i trycket från 70-talet fram till 10-talet. Den tidigare delen präglades av en 

kombination mellan textelement och illustration, medans den senare delen, 00- och 10-talet mestadels 

innehöll en av dessa delar. Trycket under 70- och 80-talet varierade mycket mellan textelement och 

illustration, många påsar bestod lika mycket av de båda delarna. Under 90- och 00-talet dominerades trycken 

av illustration. En drastisk minskning av ordrikedomen skedde på påsarna från 70-talet fram till 10-talet, från 

i genomsnitt 114 ord till 19 ord. På senare år syntes därmed en stor förändring i den visuella profilen. Under 

70- och 80-talet producerades det 84 olika påsar och uttrycken varierade i de flesta elementen från år till år. 

De skiftade mellan ett stort antal färger i trycken, gemener och versaler, symmetri och asymmetri, men även 

budskap. Från och med 90-talet ser vi att en visuell profil började ta form för att sedan under 00- och 10-

talet ha en enhetlighet mellan påsarna. Budskapen blev desamma och grafiska element upprepades på de 

olika påsarna under årtiondena. Utifrån dessa aspekter går det urskilja att det gick från ett relativt rörigt till 

ett idag mer enhetligt och avskalat uttryck. Vilket kan bero på att det idag är så pass stor konkurrens mellan 

varumärken att bli igenkända och det blir viktigt att få fram Systembolagets roll i samhället. Att bli igenkänd 

för sitt varumärke kräver nämligen genomtänkta strategier och en enhetlig visuell profil (Holmberg 2002). 

 

Eftersom det är viktigt att formen är tydlig och relevant för innehållet är det inte konstigt att alla årtionden 

har till störst del präglats av symmetrisk komposition och gemener (Bergström 2014). Symmetri förmedlar 
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som sagt ett lugn och passar seriösa budskap som tillsammans med gemener ökar läsbarheten för att få 

mottagaren att verkligen ta till sig budskapet (Bergström 2016). Kompositionen och gemener stärker 

Systembolaget i sin marknadsföring eftersom deras viktiga roll ska informera samhället om alkoholens risker 

(Systembolagethistoria 2018a). 

 

Det skedde en tydlig ökning från 70-talet till 10-talet när det gäller att tala om Systembolagets verksamhet 

kopplat till minskat drickande, som det talades mycket om under 70- och 80-talet. Vi ser en skillnad på hur 

budskapet om minskat drickande tar sig i uttryck då och nu. Förr talades det om minskat drickande i sig och 

hur personer påverkas av alkoholen. Exempel på en påse från mitten av 70-talet ”Att inte dricka så ofta, så 

mycket, så starkt. Och inte alls före bad!”. Under 10-talet talar påsarna om minskat drickande i relation till 

Systembolagets verksamhet. Ett exempel är en påse från 2017 ”Vi finns för att så få som möjligt ska fara illa 

av alkohol. Därför har vi till exempel inga kampanjer eller extrapriser.”. Fokus ligger på deras egen roll 

under 10-talet och detta kan tänkas bero på att företag under denna tid jobbar mycket med 

varumärkesbyggande och imageskapande (Jansson 2002). Frågan om gårdsförsäljning kan också ha en 

inverkan på Systembolagets ökade fokus på sin egen roll.   

 

Systembolaget har under åren strävat mot att bygga ett starkt kundvärde och se till kundernas bästa, vilket 

går hand i hand med deras ansvar för samhället som de har arbetat med sedan 1955 (Omsystembolaget 

2018a). Att marknadsföra deras ansvar för samhället kan kopplas till relationsmarknadsföringen som fick sitt 

genombrott under 80-talet. Systembolaget följer inte hela innebörden av begreppet relationsmarknadsföring, 

de vill inte ge ett kundvärde med sina produkter, istället vill de skapa ett värde med hjälp av företagets 

strävan mot kundens bästa. Ett exempel från mitten på 70-tal är ”Varannan som drunknar har druckit före. 

Så var rädd om dig. Trevlig sommar önskar vi på Systemet.”. Ett annat exempel från 10-talet är ”Vi finns för 

att så få som möjligt ska fara illa av alkohol. Därför har vi till exempel inga kampanjer eller extrapriser.”. 

 

Karakteristiskt för Systembolagets marknadsföring på påsarna är budskap om miljöaspekter, säkerhet och 

minskat drickande. Med utgångspunkt i dessa budskap går det urskilja en tydlig strävan efter 

attitydförändring hos konsumenterna, vilket kan identifieras av ett relationellt budskap som ofta används då 

företaget inte har produkter med unika säljegenskaper (Bergström 2001). Systembolaget har unika produkter 

men eftersom de har stränga restriktioner om att inte marknadsföra dessa kan det tänkas att de väljer att 

använda sig av relationella budskap. Det går även att urskilja instrumentella budskap i marknadsföringen då 

de ofta velat väcka känslor när de berört problem i sina budskap och vid presentation av möjliga lösningar 

(ibid.). I budskapen om minskat drickande tar detta sig i uttryck genom att presentera problemet med 

alkohol och en lösning. Lösningarna är ofta en upplysning om minskat drickande eller en presentation av 

Systembolagets verksamhet. 
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Systembolaget har med sin speciella roll mot samhället en skyldighet att se till hur befolkningen blir 

påverkad av marknadsföringen. Som företag gäller det att se till de olika synvinklar som marknadsföring kan 

ses i. Där menar Sara Rosengren och Henrik Sjödin (2011) att människor och samhället blir påverkade av 

marknadsföringen och att det inte enbart går att se till företagets bästa. Det går i påsarnas marknadsföring 

som funnits genom åren att se att Systembolaget tar sitt ansvar. 
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6. Slutsatser och framtida forskning 

6.1 Slutsatser  

Syftet med den här studie var att skapa en förståelse för hur Systembolagets plastpåses visuella kommunikation och 

marknadsföring sett ut och hur den har förändrats genom åren. 

 

Visuellt uttryck  

En del av syftet med denna studie var att se till förändringen inom den visuella kommunikationen och 

marknadsföringen när det gäller Systembolagets påsar. Generellt har flera uttryck funnits, vissa har 

förändrats, medan andra kvarstått. 

 

Systembolagets visuella uttryck har gått från en oenhetlighet till enhetlighet. Under de första årtiondena när 

påsen kom var det ett mäktigt uttryck. Påsarna bestod av ett flertal olika element som ständigt förändrades 

från påse till påse. Texterna var långa, färgerna varierande, vissa påsar hade lika mycket av ord som bild, 

medans andra dominerades av ord eller bild. Från och med 90-talet ökade enligheten successivt fram till och 

med 10-talet. Uttrycket blev mer mottagligt för betraktaren genom att illustrationerna tar för sig och texterna 

minskar drastiskt. Påsarna fick en starkare igenkänningsfaktor, det gick att identifiera vad som var en 

systempåse. Målet med påsens uppkomst, att tydligt uppmärksamma alkoholkonsumtion genom 

igenkänning av den specifika påsen, hade därmed förstärkts (Martenius 2010). Det går se att den största 

förändringen i det visuella uttrycket skedde under perioden då flertalet digitala kanaler kom och 

marknadsföringen behövde ta nya uttryck (Rosengren & Sjödin 2011). Som tidigare nämnts kan det 

ifrågasättas varför Systembolaget valde att skaffa ett så pass igenkänningsbart varumärke då de inte har 

någon större konkurrent. De har därmed följt trender och strategier inom marknadsföring för att slå sig 

fram på marknaden, vilket kan anses vara onödigt då fokus istället kan läggas på hur de ska minska 

drickandet.  

 

Systembolaget valde att bibehålla påsens komposition under större delen av alla årtiondena. Kompositionen 

består av ett symmetriskt upplägg, symmetri ska spegla ett lugn och hjälpa betraktaren att på ett lätt sätt ta 

emot budskapen. Utifrån Systembolagets roll i samhället och vikten med deras kommunikation är det inte 

konstigt att just den symmetriska kompositionen bestått.  

 

Budskap  

Utifrån studien är de centrala budskapen i Systembolagets marknadsföring säkerhet, miljö, verksamhet och 

minskat drickande. En utveckling syns inom budskapet att hålla ner alkoholkonsumtionen i relation till 

kommunikation om företagets verksamhet. Under de första årtiondena står minskat drickande för sig självt, 

det talas om varför vi inte bör konsumera alkohol och riskerna med det. Idag har budskapen tagit en ny 

skepnad i form av minskat drickande i relation till verksamheten. Systembolaget väljer att tala om 
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verksamheten som det centrala sin kommunikation, men med vikt på att de är anledningen till att färre 

personer råkar illa ut på grund av alkoholkonsumtion. 

 

Den stora förändringen i budskapen kan ifrågasättas då Systembolaget går ifrån sitt fokus om att informera 

om på riskerna med alkohol till en positiv text som framställer deras verksamhet. Vi ser att dessa stora 

förändringar sker under 00- och 10-talet vilket precis som den visuella förändringen kan tänkas bero på de 

förändrade förhållandena för marknadsföringen. Denna förändring är intressant utifrån att Systembolaget 

har monopol och då inte behöver anpassa sig efter marknadsföringens nya sätt att skapa igenkänning och nå 

ut. Därmed blir Systembolaget mer och mer som vilket företag som helst i sin kommunikation. I och med 

att Systembolaget har monopol och en viktig roll för samhället kan det tänkas vara bättre för dem att 

fortsätta informera om alkoholens risker. Gårdsförsäljning och import av alkohol kan vara viktiga aspekter i 

varför dagens budskap ser ut som de gör. 

 

Sedan 70-talet och genom hela 90-talet har miljöbudskapen prytt i princip alla påsar. Under 00-talet sker ett 

drastiskt skifte och miljöbudskapen försvinner helt. En SOM-undersökning från 2011 visar att miljöfrågor 

fått minskad betydelse hos samhället mellan 1988 och 2011, vilket kan ha påverkat miljöbudskapet på 

påsarna.  

 

Samhället och marknadsföringens utveckling 

Resultatet från studien stämmer överens med samhällsklimatets och marknadsföringens utveckling och av 

detta kan vi utläsa att påsarnas uttryck har påverkats av utomstående faktorer. Miljöfaktorer, det 

postmoderna samhället och det ökade informationsklimatet har till exempel haft stor inverkan. 

Informationssamhället kan ha påverkat påsens stora antal som kom under 70-talet, med dess ordrikedom 

och informativa texter. 80-talets påsar präglades av det stora miljö- och idrottsengagemang som rådde i 

samhället. Olika samarbeten med idrottsrörelser och uppmaningar om att inte skräpa ner i naturen prydde 

påsarna. Den postmoderna eran la fokus på varumärkesidentitet och imagebyggande. Logotypen fick sin 

plats på påsen och dess uttryck blev lättare att ta till sig, i form av mindre ord och mer illustration. 

Systembolagets verksamhet kommuniceras allt mer via påsen och på så vis byggs en identitet. Internet fick 

sitt genombrott under 00-talet och därmed fick påsarna ett nytt uttryck där webbsidan fanns representerad. 

Under 10-talet råder det en debatt om gårdsförsäljning som kan hota Systembolagets monopol, vilket kan ha 

påverkat att de belyser sin samhällsroll på påsarna och hänvisar till mer information på webbsidan. Påsarnas 

visuella profil är under 10-talet enhetlig och därmed skapas igenkänning, vilket är anpassat till den stora 

konkurrensen mellan varumärken i försök till att bli igenkända i en tid med mycket intryck. Precis som 

Holmberg (2002) påstår så speglar därmed varumärken och dess kommunikation det tidstypiska i samhället. 
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6.2 Framtida forskning 

Denna studie kan anses intressant ur ett vidare perspektiv eftersom vi måste förstå historien för att få en 

förståelse för vår samtid och även utifrån att forskning inom området marknadsföring och visuell design är 

begränsad med ett historiskt perspektiv. Studien kan även användas för forskning av hur marknadsföringen 

speglats av samhället. För framtida forskning kan ett monopoliserat företag som Systembolaget vara 

intressant ur den aspekten att de berörs av reglerad marknadsföring och hur detta har förändrats över tid. 

Det kan även vara intressant för att se hur privata företags marknadsföring har förändrats över tid och 

studera skillnader mellan privat, monopolliknande och statligt ägda företag och organisationer. För en 

kvalitativ studie av Systembolagets plastpåsar skulle denna studie kunna ligga till grund för empirins urval av 

en eller flera påsar som blir representativt för ett visst årtionde.  

 

 

6.3 Implikationer för samhället och arbets-/yrkeslivet 

Eftersom Systembolaget är den enda butik i Sverige som har tillstånd att sälja drycker med hög alkoholhalt 

är deras roll extra viktig för samhället och därmed skiljer sig deras marknadsföring från andra butiker och 

företag. Kommunikationen behöver förmedlas på ett ansvarsfullt sätt och eftersom påsarna är en stor del av 

Systembolagets marknadsföring har de en betydande inverkan på samhället.  

För marknadsförare gäller det att hitta nya sätt att förmedla budskap och uttryck i kommunikationen. Med 

en förståelse ur ett historiskt perspektiv och hur detta har uttryckts kan nya tillvägagångssätt utvecklas. Ser vi 

istället till ett utbildningssyfte kan denna studie användas för att ge exempel på hur monopolliknande företag 

marknadsför sig men även hur marknadsföring påverkas av samhället.  

Studien kan även ge Systembolaget en förståelse för sin marknadsföring och hur de förhåller sig till sitt 

ansvar för samhället och dagens strävan efter en stark varumärkesidentitet. Eftersom konkurrens saknas kan 

det anses vara överflödigt att skapa ett starkt varumärke som de utvecklat de senaste åren. Frågan är hur 

samhället påverkas av att Systembolaget går från att enskilt tala om alkoholens risker, till att lägga mer fokus 

på varumärkesidentitet genom att kommunicera fördelar med företagets existens? 
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8. Bilagor  

8.1 Kodschema 

 

Analysenhet Variabel Variabelvärde Kod 

Systembolagets 
plastpåsar 

1. Vilket ID-nummer har påsen?    

 2. Vilket årtal kom påsen?   

 3. Vilken färg dominerar i trycket?  Ingen illustration 
Grön  
Blå  
Röd 
Gul 
Orange 
Lila 
Rosa 
Brun 
Grå 
Svart 
Vit 
Guld  
Silver 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 4. Vilken färg är den faktiska plastpåsen? Transparent 
Grön  
Blå  
Röd 
Gul 
Orange 
Lila 
Rosa 
Brun 
Grå 
Svart 
Vit 
Guld  
Silver 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 5. Vilken komposition har trycket? Ingen illustration 
Symmetriskt 
Asymmetriskt  

0 
1 
2 

 6. Finns avsändaren representerad via logotyp? Ja 
Nej 

1 
2 

 7. Antal ord på påsen?   

 8. Innehåller trycket både textelement och illustration? Inget tryck 
Ja 
Nej 

0 
1 
2 
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 9. Vad av trycket tar upp störst del av påsen? Inget tryck 
Text  
Illustration  
50/50 

0 
1 
2 
3 

 10. Vad innehåller det textelementet som tar upp störst 
yta för teckenformat? 

Inget textelement 
Gemener 
Versaler 

0 
1 
2 

 11. Kommunicerar trycket något om företagets 
verksamhet? 

Ja 
Nej 

1 
2 

 12. Kommunicerar trycket ett samarbete?  Ja 
Nej 

1 
2 

 13. Kommunicerar trycket något om besök av butiken? Nej 
Ja, fysisk butik 
Ja, systembolaget.se 

0 
1 
2 

 14. Kommunicerar trycket något om att dricka mindre 
eller inte alls?  

Ja 
Nej 

1 
2 

 15. Kommunicerar trycket något element om säkerhet?  Ja 
Nej 

1 
2 

 16. Kommunicerar trycket något element om miljö? Ja 
Nej 

1 
2 

 17. Kommunicerar trycket något om vilken dryck som 
passar till vilken mat? 

Ja  
Nej 

1 
2 

 18. Kommunicerar trycket något om sport? Ja 
Nej 

1 
2 

 
 

8.2 Kodinstruktioner  

1 Vilket ID-nummer har påsen? 

Behövs för att veta vilken påse som kodas. Påsarna har tilldelats ett ID-nummer, se filnamn. Ex. filnamn: 7-

1971.jpg, här är id siffran 7. 

 

2 Vilket årtal kom påsen? 

Årtal påsen kom ut på̊ marknaden. Se filnamn. Ex. filnamn: 7-1971.jpg, här är året 1971. 

 

3 Vilken färg dominerar i trycket?  

Ange färgen som dominerar i trycket. Trycket innebär både bild och text. Observera att olika nyanser av 

vissa färger går under ”basfärgen”. Till exempel nyanser av blå: ljusblå och mörkblå kodas som 

variabelvärdet blå. Nyanser av röd: ljusröd och vinröd kodas som variabelvärdet röd.  
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4 Vilken färg är den faktiska plastpåsen? 

Vilken färg består den faktiska plastpåsen av (inte trycket). Observera att olika nyanser av vissa färger går 

under ”basfärgen”. Till exempel nyanser av blå: ljusblå och mörkblå kodas som variabelvärdet blå. Nyanser 

av röd: ljusröd och vinröd kodas som variabelvärdet röd.  

 

5 Vilken komposition har trycket? 

Symmetriskt – att varje element i trycket är centrerat på en vertikal axel.   

Asymmetriskt – Icke centrerade tryck. De olika elementen är inte placerade efter en vertikal axel. 

 

6 Finns avsändaren representerad via logotyp? 

Ja, om denna logotyp finns med i trycket.  

 

 

 

7 Antal ord på påsen? 

Antalet ord på påsen ska räknas. Endast ord som enskilda element. Ord som finns i bilder räknas ej. 

Exemplet nedanför visar vad som INTE räknas som ord.  

 

 

 

 

8 Innehåller trycket både textelement och illustration? 

Innehåller trycket både textelement och illustration.  

 

9 Vad tar upp störst del av påsen? 

Vad dominerar på påsen, textelement eller illustrationer. 50/50 ska väljas om textelement och illustration tar 

upp lika mycket yta av trycket. 

 

10 Vad innehåller det textelementet som tar upp störst yta för teckenformat? 

Består textelementen till största del av gemener eller VERSALER. 

 

11 Kommunicerar trycket något om företagets verksamhet? 

Säger trycket något om hur Systembolaget arbetar som företag, vilka de är etc.  

 

12 Kommunicerar trycket ett samarbete?  

Om ja, är något annat företag med i texten eller med logotyp eller om det till exempel är en kampanj som 

görs med ett annat företag. Kan även vara samarbeten men privatpersoner.  
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13 Kommunicerar trycket något om besök av butiken? 

Nämns det eller påvisas det i uttrycket att betraktaren ska besöka hemsidan eller den fysiska butiken.  

 

14 Kommunicerar trycket något om att dricka mindre eller inte alls? 

Försöker trycket påvisa minskat drickande genom att till exempel skriva ”Fiskelycka är att komma hem 

lycklig”. Räkna även in då de föreslår drycker med lägre alkoholhalt än de med högre ”Solklart vin är 

vettigare än sprit”. 

 

15 Kommunicerar trycket något element om säkerhet?  

Tar det till exempel upp något om farliga förhållanden eller risker.  

 

16 Kommunicerar trycket något element om miljö? 

Innehåller påsen exempel uttryck om miljön, miljöförstöring eller hur vi ska främja om miljön. 

 

17 Kommunicerar trycket något om vilken dryck som passar till vilken mat? 

Finns det tips om vad som bör drickas ihop med en speciell mat eller vilken dryck som framhäver vissa 

smaker mer än andra.  

 

18. Kommunicerar trycket något om sport? 

Gäller enbart textelement.  
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8.3 Författardeklaration  

 
Härmed intygas att alla författare deltagit i uppsatsens samtliga delar lika mycket. 

Sanna Mogren, Josefine Hansson och Maja Lundquist 
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