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Abstract  
Studien har som syfte att jämföra budskapet i tio stycken av Systembolagets 

temaaffischer med respektive års rådande alkoholdebatt. I studien kommer det 

behandlas hur alkoholdebatten utvecklats under år 2004 till och med år 2013 samt 

om Systembolagets temaaffischer har förändrats med rådande års alkoholdebatt. 

Utifrån syftet togs tre frågeställningar fram; vilka budskapsstrategier som är 

visuellt synliga i Systembolagets temaaffischer under åren 2004-2013; vilka 

likheter och skillnader finns det mellan 2004-2013 års temaaffischer; hur förhåller 

sig Systembolagets temaaffischer till rådande års alkoholdebatt.  

 För att svara på dessa använde vi oss av en semiotisk bildanalys, med grund 

i teorierna budskap i reklam, reklam, propaganda, känslor i reklam, visuell retorik 

och anchorage och relay. Med dessa operationaliserade vi begreppen till frågor i 

vårt analysschema. Vi studerade även alkoholdebatten mellan år 2004 till och med 

2013 för att sedan jämföra den med Systembolagets temaaffischer. 

 Resultaten i analysen visade att Systembolagets temaaffischer är reklam och 

inte enbart informerande. Det har även framkommit att Systembolagets 

temaaffischer innehåller diverse budskapsstrategier och propaganda för att nå ut 

med sina budskap.   

 Under en tioårsperiod har Systembolagets temaaffischer heller inte ändrats 

nämnvärt i dess visuella uttryck, utan det är mindre detaljer som skiljer sig mellan 

analysperiodens början och slut. Det har slutligen konstaterats att Systembolaget 

inte tagit hänsyn till den samhälleliga debatten i sin marknadsföring. 

Titel: För Systembolaget - I tiden. En studie om den visuella marknadsföringen 

under 2004 till 2013  
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1. Inledning och problemformulering 
I dagens samhälle är det vanligt att komma i kontakt med reklam dagligen genom 

tv, radio, mobiltelefoner, datorer eller utomhusskyltar. Detta har gjort att reklam 

blivit en naturlig del av människors vardag vare sig de vill det eller inte. 

Forskning på ämnet har visat att trots nya medie kanaler har fortfarande tryckt 

media störst genomslagskraft genom mediebruset (Mårtensson, 2009 s.387). 

Därav kommer vi att inrikta denna studie på hur tryckt marknadsföringen kan 

användas som redskap för påverkan och hur den delen av marknadsföringen 

utvecklats under en tioårsperiod. Vi inriktar oss även på tryckt marknadsföring då 

det ligger i vårt intresse.  

  För att möjliggöra detta kommer vi att undersökas vilka budskapsstrategier 

samt vilka likheter och skillnader som uppkommer inom den visuella 

marknadsföringen från 2004 till och med 2013. Tidigare forskning visar att den 

visuella retoriken med hjälp av ett strategiskt användande av symboler kan 

påverka tänkandet och beteendet om ett budskap (Ehninger, 1972). Vidare visar 

forskning på att människor som är känslomässigt intresserade i ett budskap blir 

mer villiga att engagera sig i budskapet (Irankhah, 2014). Känslor används flitigt 

inom reklam för att påverka som Plutchik (2001) visar i sin forskning där han tagit 

fram en figur som förklaring, denna kallas för Plutchiks känslohjul (Se bilaga 1).   

 Marknadsföring är någonting de flesta företag använder sig av, allt ifrån 

enskilda småföretagare till stora statligt ägda bolag och myndigheter. Vissa 

organisationer och företag har en starkt reglerad marknadsföring med lagar och 

regler angående alkohol, sex, tobak och spel än andra som har en mindre reglerad 

marknadsföring. 

 Med studien vill vi ta reda på hur Systembolaget förhåller sig till den 

rådande alkoholdebatten i sin visuella marknadsföring. Detta kommer att göras 

med ett urval av tio stycken temaaffischer under en tioårsperiod.  

 Anledningen till att vi vill studera detta är pågrund av att vi inte hittat någon 

tidigare forskning som kopplar ihop Systembolagets marknadsföring till 
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alkoholdebatten och på så sätt fylla det vetenskapliga tomrummet och tillföra till 

forskningsområdet.  

 Alkoholdebatten har genom tiden förändrats tillsammans med synen på 

alkohol. Alkoholreklam i Sverige har gått ifrån helt olagligt till lagligt med vissa  

regler (IOGT-NTO, u.å).  

 Statistiken visar att Sveriges befolkning konsumerar betydligt mer alkohol 

under 2000-talet jämfört mot under 1990-talet (IQ, 2016a; IQ, 2016b), denna 

alkoholkonsumtion är en stor bidragande faktor till ökade olyckor i samhället 

(Accent, 2014). Forskning visar att alkoholreklam påverkar människors 

konsumtion av alkohol (IOGT-NTO, u.å), en annan forskning på ämnet visar att 

alkoholreklam ändrar framförallt ungdomars alkoholvanor och att exponering av 

alkoholreklam hos ungdomar påverkar deras efterföljande dryckesbeteende 

(Morgenstern m.fl, 2011). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har gjorts i syfte att jämföra budskapet i ett urval av Systembolagets 

temaaffischer med rådande års alkoholdebatt. I studien kommer  det behandlas hur 

alkoholdebatten utvecklats under år 2004 till och med år 2013 samt om 

Systembolagets temaaffischer har förändrats med rådande års alkoholdebatt. 

Vidare är syftet att undersöka vilka likheter och skillnader som framkommer samt 

vilka budskapsstrategier som är visuellt synlig i Systembolagets temaaffischer 

under år 2004 till och med år 2013. 

Frågeställningarna är:  

* Vilka budskapsstrategier är visuellt synliga i Systembolagets temaaffischer 

under åren 2004-2013?  

* Vilka likheter och skillnader finns det mellan 2004-2013 års temaaffischer?  

* Hur förhåller sig Systembolagets temaaffischer till rådande års alkoholdebatt? 
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1.3 Avgränsning 

För att avgränsa studien har vi valt att undersöka ett urval på tio stycken av 

Systembolagets temaaffischer från år 2004 till och med år 2013. Detta på grunda 

av att under 2004 nådde den totala alkoholanskaffningen sin topp och har sedan 

fram till 2012 sjunkit men är fortfarande högre än under 1990-talet (IQ, 2016a). 

Den registrerade alkoholanskaffningen har fram till 2014 stadigt stigit (Se bilaga 

2). Medan den oregistrerade alkoholanskaffningen har kraftigt sjunkit (Se bilaga 

2) (Trolldal, 2016).  

 Urvalet av Systembolagets temaaffischer kommer att analyseras genom en 

semiotisk bildanalys för att sedan jämföras med varandra för att undersöka 

möjliga likheter och skillnader. Vidare kommer affischerna jämföras i förhållande 

till den rådande alkoholdebatten i samhället för att se om marknadsföringen har 

ändrats efter den rådande alkoholdebatten under dessa tio år. 
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2. Företagsbeskrivning 
2.1 Systembolaget 

År 1955 togs motboken bort och med det får svenskarna börja handla alkohol utan 

ransonering och Systembolaget grundas. De 41 lokala systembolag slås samman 

med 247 butiker på 147 orter till ett enda riksbolag- Nya Systemaktiebolaget 

(Systembolagets Historia, u.å). 

 Systembolaget skapades med ett samhällsuppdrag som är att sälja alkohol 

utan vinstintresse (Ibid) och är de enda i Sverige som får sälja drycker med högre 

alkoholhalt än 3,5 procent, med undantag för barer och restauranger med 

serveringstillstånd (Drugsmart, u.å). 

 En av de grundläggande reglerna inom EU, som Sverige inträdde år 1995, 

är att varor, tjänster, kapital och personer ska inom medlemsländerna kunna röra 

sig fritt. Detta gäller även den så kallade inre marknaden i ett medlemsland där det 

ska gälla fri konkurrens. Monopol är där med inte tillåtna men det finns undantag 

för Statliga monopol om de kan motiveras för exempelvis folkhälsan och allmän 

säkerhet (Edin, 2014).  

 Systembolaget skriver på sin hemsida att de värnar om folkhälsan genom att 

reglera försäljningen och där med alkoholkonsumtionen eftersom alkohol inte är 

som andra varor utan kan skada individer och samhället direkt och indirekt 

(Systembolagets Historia, u.å). Då det finns kopplingar att alkoholkonsumtion är 

en stor bidragande faktor till ökade olyckor i samhället (Accent, 2014). 

 Det påpekas också att när alkoholkonsumtionen ökar, ökar även skadorna i 

och på samhället som våld, misshandel och sjukdomar (Systembolagets Historia, 

u.å).  

 Strax efter grundandet började Systembolaget med informationskampanjer 

för att lära svenska folket att dricka vin istället för brännvin vilket på den tiden var 

den högst konsumerade drycken. Kampanjerna visade sig lyckad då försäljningen  

ett år efter kampanjens start, sjunkit till längre än under motboksåren (Ibid).  
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I början av 1970-talet hade den totala alkohol försäljningen sjunkit men 

försäljningen av vin hade ökat, Systembolaget började då tona ner sin 

vinpropaganda (Ibid). 

 Systembolaget utger sig för att endast ha reklam i utbildnings- och 

upplysningssyfte och att inte marknadsföra eller locka till köp av dryckerna 

(Systembolaget, u.åa). Systembolaget arbetar aktivt med att bilda allmänheten i 

alkohollära (Systembolaget, u.åb) och vilken dryck som passar till vilken mat 

(Systembolaget, u.åc). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Budskap i reklam 

Som en del av övertalningen inom reklam finns det så kallade budskapsstrategier. 

Strategier för att reklamen skall kunna nå ut med sitt budskap och för att 

mottagaren skall ta till sig det på ett korrekt sätt (Palm, 2006 s.25). 

 Forskning visar att det finns ett samband mellan positiva budskap och 

beteendeförändringar, positiva budskap är även användbara när syftet med 

budskapsstrategierna är att uppnå ett samtycke hos mottagaren (Palm, 2006 s.59).  

 Utöver känslor är närhet, volym och diskuterbarhet nyckeln till lyckade 

budskapsstrategier (Ibid, s.59). Ju mer ett budskap görs synligt för mottagaren ju 

större är chansen att mottagaren uppfattar budskapet, vilket även inger en känsla 

av att det kan vara av stor betydelse (Ibid, s.59). Därav är volymen av stor vikt för 

en framgångsrik budskapsstrategi. Mårtensson (2009) beskriver att utan en 

budskapsidé och ett koncept kommer reklamen försvinna in i mängden 

(Mårtensson, 2009 s.390).  

 Närheten som går hand i hand med volymen innebär att budskapet har en 

mer individuell och personlig påverkan på mottagaren, Palm (2006) menar även 

på vikten av att budskapet ligger nära i tiden och skapar på så sätt igenkänning 

(Palm, 2006 s.60). Vilket även kan syfta till att det nya budskapet är inbäddat i 

redan känd information som gör det lättare för mottagaren att uppfatta (Ibid, s.60). 

Mårtensson (2009) beskriver dock att strategivalet inte får vara förutsägbart i en 

negativ bemärkelse, är budskapet det finns det en risk att det upplevs tråkigt och 

ointressant (Mårtensson, 2009 s.405). Personifiering är även det relevant att ta 

hänsyn till inom definitionen närhet. Mottagaren anser överlag individen mer 

intressant än kollektivet (Palm, 2006 ss.60-61).  

 Den kreativa kvalitén på ett budskap har större påverkan på mottagarens 

engagemang, hög kreativ höjd ger högre försäljningseffekt gentemot budskap med 

genomsnittlig kvalitet (Mårtensson, 2009 s.388). Detta knyter an till 
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konsekvensbeskrivningen, vilket innebär att reklamen belyser konsekvenserna av 

att ta till sig respektive inte ta till sig budskapet (Palm, 2006 s.61). 

 Någonting som berör mottagaren är ofta eftersträvat, att väcka en eller flera 

känslor genom budskapet skapar inte bara intresse om budskapet utan även 

engagemang kring ämne (Ibid, s.62).  

 Sist och kanske viktigast är ett budskaps diskuterbarhet, att hamna på 

medieagendan kan skapa ett stort intresse för budskapet men minst lika viktigt är 

det att hamna på samhällsagendan. Dessa följer ofta efter varandra då forskning 

visar att medieagendan i allra högsta grad styr samtalsagendan (Ibid, ss.62-63).  

 Budskapsstrategin styrs av kommunikationsmålen, kommunikationsmålen 

handlar om vad sändaren har som mål att mottagaren skall intressera sig för, vad 

de ska veta, tycka och avse för att beteendemålen skall kunna uppnås (Palm, 2006 

s.25). 

3.1.1 Reklam 

Under medeltiden försökte torghandlarna uppmärksamma befolkningen genom 

lockrop som en vissling, en slogan eller helt enkelt genom att ge ifrån sig ett högt 

oljud för att locka till sig folkets uppmärksamhet (Carlsson, 2008 s.51). Idag har 

dessa tekniker till stor del ersatts av reklambilder. Hansson (2006) menar på att 

användningen av bilder inom reklam har en större påverkan på konsumenten än 

reklam utan bilder (Hansson, 2006 ss.95,104). TV-reklam har stor spridning, men 

det har visat sig att den rörliga bilden försvinner in i mediebruset mer frekvent än 

reklam i tryckta medier gör (Mårtensson, 2009 s.387). Bilder kan till skillnad från 

ord mer direkt påverka oss, en bild kan på ett mer grundläggande stadie påverka 

en individ. Bilden kan mer direkt väcka starka grundläggande känslor (Se bilaga 

2) hos mottagaren som ger den en idé om vad budskapet bakom reklamen är 

(Fogde, 2010 s.179). Eftersom alla är individer har alla olika uppfattningar och 

tolkar bilder olika beroende på individens livserfarenheter, det vill säga att bilder 

har sällan en fixerad betydelse (Ibid, s.180). Det kan ses som om vi bär med oss 
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våra mentala bilder genom livet och att dessa bilder hjälper oss tolka de bilder vi 

dagligen omges av (Ibid, s.179).  

 Carlsson (2008) tar upp tre kännetecken för att identifiera reklam (1) du kan 

se den på en betald och väl angiven reklamplats, (2) den förknippas med en 

produkt du kan köpa, (3) reklamen ska väcka känslor och intresse, och ska genast 

tilltala och säga oss något (Carlsson, 2008 s.52).  

 Ett starkt tecken på att reklam har stark genomslagskraft är att marknadens 

massaktörer spenderar miljontals kronor på reklamkampanjer för att gynna deras 

produkter (Bergström, 2012 s.81). 

 Valet av tecken i reklam sker strategiskt, tecknen brukar spegla rådande tids 

ideal för att på så sätt väcka en positiv känsla hos betraktaren som kan associeras 

med produkten (Carlsson, 2008 s.52).    

 Reklambilden ska få betraktaren att be-trakta produkten och på så sett börja 

trakta efter den genom att känna ett sug eller begär efter produkten (Ibid, s.11). 

3.1.2 Propaganda  

Propaganda som påverkningsmedel är gammal, trots detta är den högst aktuell i 

dagens samhälle. Genom dagens teknik har propagandan effektiviserats och nått 

en stor omfattning och sprider kommersiella budskap i stora mängder (Möijer, 

1994 s.20). Trots att propaganda ofta förknippas med nazism, korruption och 

smutsig krigs marknadsföring kan den även användas till goda syften (Möijer, 

1994 s.20; Thomson, 1999 s.3). 

 Några olika definitioner av propaganda är (1) Harald Lasswell, Amerikansk 

pionjär av propaganda studier -förvaltningen av kollektiva attityder genom 

manipulering av stora symboler (2) The Institute of Propaganda Analys -att 

framföra sina synpunkter eller handlingar av enskilda eller grupper medvetet 

utformade för att påverka åsikter eller åtgärder från andra individer eller grupper 

med hänvisning till bestämda ändar (3) Leonard Doob, forskare -ett systematisk 
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försök av en individ eller individer att kontrollera attityder hos grupper individer 

genom användningen av förslag och därmed kontrollera deras handlingar.  

 Alla tre definitioner har en kärnpunkt gemensamt och som även Möijers 

(1994) definition av propagandan har, det är ett påverkningsmedel för att påverka 

människors inställning och handlingssätt till något (Möijer, 1994 s.14). Det är 

denna definition av propaganda vi kommer att använda oss av i denna studie. 

 Dessa påverkningsmedel som ordet propaganda syftar till kan vara allt ifrån 

det talade språket till den skrivna texten och den visuella konsten som bilder, 

färger och symboler (Möijer, 1994 s.14). Bild i tryckt samt rörlig form är det 

vanligaste sättet att överföra känslor och attityder, utbredda åsikter och 

handlingsmönster till den stora massan (Ibid s.14). 

 Möijer uttrycker att reklam, spridning av massinformation som i första hand 

tjänar egenintresset och vinsten är en form av propaganda (Möijer, 1994 s.14). 

Medan Hansson (2006) beskriver att propaganda till skillnad från reklam inte har 

till syfte att sälja materiella produkter till en konsument utan att sprida idéer och 

föreställningar om hur världen ser ut (Hansson, 2006 ss.117-118).  

 Den stora skillnaden mellan reklam och propaganda är hur de för fram ett 

budskap (Möijer, 1994 s.14). Reklamen använder sig utav positiv påverkan, den 

skönmålar verkligheten och den produkt eller tjänst den vill sälja. Medan 

propagandan svart- eller vitmålar verkligheten och tar endast upp sändarens 

sanningar, för att påverka mottagaren uppfattningar och vinna dess tillit (Möijer, 

1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.117-118). Det som förenar propaganda och 

reklam är strategin för argumentation och påverkan (Möijer, 1994 ss.14-15), att 

propagera så starkt för sin sak att budskapet blir ensidigt vinklat.  

3.1.3 Känslor i reklam 

Som vi tidigare har nämnt inom reklamen tas människans grundläggande känslor 

upp och hur de påverkar mottagaren attityd till ett budskap (Fogde, 2010 s.179; 

Carlsson, 2008 s.52; Gripsrud, 2002 s.206). Syftet med att väcka mottagarens 
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känslor inom reklamen är för att väcka eller öka mottagarens engagemang i 

budskapet. I denna studie kommer Plutchiks känslohjul (Plutchik, 2001) för de 

grundläggande känslorna som är glädje och sorg, ilska och rädsla, acceptans och 

avsmak, överraskning och förväntan användas (Se bilaga 1). Dessa grundläggande 

känslor tillhör kategorin primära känslor och ter sig likadant i alla kulturer, medan 

sekundära känslor som skuld- och skamkänslor är något som kan skiljer sig då det 

är ett resultat av en uppväxt i en kultur (Mårtensson, 2009 s.138).  

 Gemensamt för all reklam är att den bygger på ett slags hopp, att ett 

negativt tillstånd ska upphöra eller att ett positivt tillstånd skall nås (Ibid, s.142). 

Känslor kan framkallas både verbalt och visuellt, det kan göras på ett övertalande 

sätt när först någonting negativt tas för att gå över till något neutralt eller på ett 

engagerande sätt när något neutralt tas för att gå över till något positivt. Det är 

sedan graden av emotionellt flöde och emotionell integration i reklamen som 

påverkar hur och hur intensivt mottagaren reagerar på reklamen (Ibid, s.140). 

 Enligt Irankhah (2014) kan det ses som allmänt känt och accepterat att 

konsumentens känslor spelar stor roll i dess köpprocess (Irankhah, 2014). 

Forskning visar att konsumenter som är känslomässigt intresserade blir mer villiga 

att engagera sig i ett budskap eller en produkt (Ibid), detta är en stor anledning till 

att sändaren alltmer strävar efter att framkalla känslomässiga reaktioner snarare än 

att presenterar fakta (Ibid).  

 Irankhah (2014) betonar att de positiva känslorna är viktigast inom reklam 

och att det är dem som engagerar konsumenten mest (Irankhah, 2014; 

Mårtensson, 2009 s.138; Lundberg 2014). För att kunna framkalla känslor tar 

Irankhah (2014) upp färg som en viktig del i att fånga konsumentens 

uppmärksamhet. Hon förklarar hur färger väcker olika känslor hos konsumenter, 

forskning visar även att olika färger kan få konsumenten att minnas budskapet 

bättre (Irankhah, 2014). Detta är någonting även Lundberg (2014) tar upp i sina 

sammanfattade sex punkter för varför emotionell kommunikation är effektiv (se 

bilaga 2). Punkt nummer fyra behandlar att emotioner skapar starkare associativa 
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kopplingar, vilket gör att vi minns dem längre, vilket knyter samman med 

Irankhah teori om att färger som väcker känslor kan få konsumenten att minnas 

budskapet bättre. 

 Studier visar att känslosam reklam är mer effektiv än rationell reklam samt 

att effekten håller i sig bättre över tid. En förklaring till detta är att våra beslut till 

större delen är emotionella snarare än rationella. Detta genom, som 

Nobelpristagare för sitt arbete om psykologisk ekonomi Daniel Kahneman 

argumenterar, att vi har två tankesystem, System 1 och System 2. System 1 är 

omedvetet, känsloladdat och alltid påslaget och är det systemet som tar större 

delen av våra beslut. System 2 är mycket energi krävande att slå på vilket 

resulterar i att vi endast slår på det när det verkligen behövs. Eftersom System 1 

alltid är påslaget tar vi intryck medvetet eller omedvetet genom känslorna. 

3.2 Visuell retorik 

Visuell retorik är läran om hur visuella bilder studeras inom retoriken (Foss, 

2011). Foss (2011) beskriver att retorik kan ses som dagens kommunikation. Foss 

menar på att den visuella retoriken inte bara beskriver, som förr, talet utan numera 

även alla andra mänskligt skapade symbolsystem. En annan definition av retorik 

är hur människor kan påverka varandras tänkande och beteende genom det 

strategiska användandet av symboler (Ehninger, 1972) . En stor anledning till den 

visuella retorikens framväxt är begränsningarna inom det mänskliga språket och 

för dess användbarhet (Audigier, 1991). Eftersom språket använder 

konventionella meningsenheter enligt grammatiska regler och syntax samt att 

varje ord har en relativt fast innebörd kan det antas att bilder och mönster kan 

”säga” det som inte språket kan. Den visuella retoriken utgör även ett teoretiskt 

perspektiv som involverar analysen av symboliska eller kommunikativa aspekter 

av visuell retorik (Smith, 2005 s.145). Visuell retorik kan ses som ett särskilt sätt 

att se på bilder där de visuella bilderna ”förvandlas” till kommunikativa eller 

teoretiska fenomen (Ibid, s.145). Det som gör perspektivet retoriskt är dess fokus 
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på ett retorisk gensvar på en bild snarare än ett estetiskt (ibid, s.145). Ett estetiskt 

gensvar består av åskådarens direkta perceptuella möte med de sensoriska 

aspekterna av bilden, som att avnjuta en bilds färg, form och textur. I ett retoriskt 

gensvar så är betydelsen tillförd till bilden. Fokusen inom den visuella retorikens 

perspektiv är att förstå retoriska gensvar till bilder (ibid, s.145). Den definitionen 

av visuell retorik som vi i denna studien kommer att utgå ifrån är Ehningers  

(1972) definition: ”sättet som människor influerar varandras tänkande och 

beteende genom strategiskt användande av symboler”. Vi har valt Ehningers  

(1972) definition på grund av att studien kommer att undersöka likheter och 

skillnader i ett urval av affischer och kommer då analysera symboler och på 

konnotativ nivå undersöka vilka känslor och budskap dessa affischer förmedlar.  

3.3 Semiotisk teori 

Semiotik är vetenskapen om tecken och kommunikation (Hansson, 2006 s.7; 

Kjørup, 2004 s.9; Vigsø, 2010 s.235) och kan delas upp i fyra olika grupper, två i 

grunduppfattningar och två i intressen (Kjørup, 2004 s.9).  

 Den första uppfattningen kallas för indexikal teckenuppfattning och går ut 

på att tecken är ett tecken på någonting. Den andra uppfattningen kallas för 

kommunikativ teckenuppfattning, genom denna uppfattning är ett tecken ett 

tecken för någonting eller meddelande om någonting (Ibid s.9).  

 Det finns som nämnt även två olika tecken intressen, den ena är att läsa 

någonting. Att tolka enskilda fenomen mot en teckenteoretisk bakgrund (Ibid s.

10). Här tolkas enskilda och konkreta fenomen som tecken, vilket kallas för ett 

semiotiskt kunskapsintresse av ideografisk karaktär (Ibid s.11).  

 Det andra kunskapsintresset kallas för nomotetiskt kunskapsintresse och ser 

tecken utifrån ett mer generaliserande och överordnat intresse. Dessa olika 

grupper överlappar ofta varandra och används tillsammans, exempelvis att den 

indexikala semiotiken är idiografisk och den kommunikativa semiotiken är 

nomotetisk (Ibid s.11).  
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Hansson (2006) har en annan uppfattning om hur semiotiken skall delas upp. 

Enligt Hansson finns det två frågor som är av störst vikt, den ena är vilka tecken 

som syns och den andra är vilket bildspråk som talas i bilden (Hansson, 2006 s.9). 

Hansson (2006) tar upp att aspekter som text, ljud och musik ofta förekommer i 

samband med bilder, för att hantera detta så kallade bakgrundsbrus i en eventuell 

analys föreslår han användandet av som tidigare nämnt tecken. Tecken kan vara 

komplexa och i tolkandet krävs det användning av regelverk eller så kallade koder 

(Ibid s.9). Koder kan ses som regler och normer, för att tecken skall kunna tolkas 

krävs det att det finns koder för att göra tecknen begripliga (Ibid s.16).  

 De verbala tecknen kan delas in i två delar, uttryck och innehåll. Uttrycket 

är det konkreta och påtagliga, innehållet är den innebörd som kan förknippas med 

det påtagliga. Hansson (2006) beskriver att sammankopplingen mellan uttryck och 

innehåll är helt avgörande för tecknets existens (Ibid s.10). 

 Likt Kjørup (2004) indexikala teckenuppfattning skriver Vigsø (2004) att 

allt som kan observeras kan tolkas som utryck för något (Vigsø, 2010 s.235). 

Liknande Kjørup (2004) fyra uppdelningar av semiotiken tar Vigsø (2010) upp 

fyra punkter som är grundantaganden inom semiotiken (1) betydelsen skapas 

genom att betraktaren tolkar något som ett tecken på något annat. (2) ett tecken är 

när någon tolkar något som ett tecken på något i ett bestämt sammanhang, det vill 

säga tecken är kontextuella, (3) ett tecken får sin betydelse genom motsättning till 

andra tecken och ingår på så sett i ett tecken system och (4) betydelsen har två 

huvudformer: detonation, som är den ”objektiva” tolkningen, och konnotation, 

som är de gemensamma associationer som tecknet skapar hos oss, som tillhör en 

kultur (Ibid, s.235).  

 Bildsemiotiken kom till i samband med Roland Barthes två essäer från 1964 

och där han skiljer mellan två meningsnivåer, denotation och konnotation (Wærn, 

2004 s.38). 
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3.3.1 Denotation  

Kjørup ser denotation som ett förhållande mellan uttryck och innehåll i ett tecken. 

Han förklarar att det är uttrycket som denoterar innehållet (Kjørup, 2004 s.21). 

 En annan definition är att på en bild motsvarar begreppet denotation det 

uppenbara som kan ses eller förstås av bilden (objektiv tolkning). Att det är 

uppenbart för den enskilda betraktaren räcker inte för att det ska vara en 

denotation, det måste vara lika uppenbart för andra betraktare oavsett tidigare 

associationer till tecknet eller dess kulturella betingning (Wærn, 2004 s.39). 

 Ekström och Larsson (2010) beskriver att en bild denoteras utifrån dess 

tecknen som linjer, färger och typsnitt (Ekström & Larsson, 2010 s.181) men även 

utifrån hur bilden är tagen, så som grod- eller fågelperspektiv och vad bilden 

belyser med fler (se bilaga 5) (ibid s.182).  

 Vi kommer i denna studie att använda oss av Wærns (2004) definition. 

3.3.2 Konnotation 

Det är när betraktaren börjar tolka de tidigare denotativa tecknen med sina tidigare 

livserfarenheter, kulturella bakgrund, personliga föreställningar eller känslor som 

väcks hos betraktaren som den hamnar på den konnotativa nivån (subjektiv 

tolkning). Detta är något som brukar ske helt omedvetet för den som betraktar 

bilden (Wærn, 2004 s.40).  

 Gripsrud (2002) anser att det är viktigt att inte blanda ihop konnotation med 

association. Han menar på att association är en personlig tolkning medan 

konnotation är kulturellt etablerad och beror på mottagarens bakgrund (Gripsrud 

2002 ss.142-143).  

 Konnotation definieras enligt Kjørup som förhållandet mellan det 

underliggande tecknet och det överordnade innehållet. Det underliggande tecknet 

konnoterar det överordnade innehållet (Kjørup, 2004 s.21).  

 Likt denotation kommer vi i denna studie att använda oss av Wærns (2004) 

definition av konnotation. 

!18



3.3.3 Anchorage och relay 

Anchorage och relay används för att beskriva relationen mellan text och bild, 

dessa är två begrepp framtagna av Barthes (1977). Barthes (1977) beskriver att 

alla bilder kan vara mångtydiga, att en bild kan ha flera underliggande budskap 

som kan ignoreras eller mottas av mottagaren (Barthes, 1977 s.39).  

 Hur mottagaren styrs till att tolka bilden och dess budskap kallas för 

anchorage. En bild kan inte förstås till fullo av endast bilden i sig utan en text 

behövs för att identifiera delar av budskapet eller hela budskapet (Ibid s.39). Det 

kan ses att sändaren styr läsaren genom texten i dess tolkning av bilden mot en 

innebörd som valts i förväg. Anchorage kan ses som en form av kontroll som 

ansvarar för att mottagaren ska uppfatta budskapet på det sättet sändaren vill (Ibid 

s.39).  

 Relay är när text och bild existerar i en relation där de kompletterar 

varandra. Denna relation är i balans när varken text eller bild har övertaget vilket 

gör att den ena inte kan förstås utan den andra och därmed kan budskapet bli 

oförståeligt (Ibid s.40).  
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4. Metod 
4.1 Kvalitativ semiotisk bildanalys 

Metoden vi valde till denna studie var en semiotisk bildanalys av kvalitativ 

karaktär. Eftersom vi ville gå in på djupet för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar genom att jämföra budskapet i ett urval av Systembolagets 

temaaffischer med rådande alkoholdebatt under år 2004 till och med år 2013 och 

hur affischerna förhåller sig till alkoholdebatten. Denna metod vägde tyngst då 

den är välbeprövad och har använts och används bland liknande studier med goda 

resultat (Anido Freire, 1991).  

 Inom metoden semiotisk bildanalys kommer vi använda oss av Barthes två 

tidigare nämnda meningsnivåer, denotation och konnotation (Wærn, 2004 s.38). 

Denotativ nivån är när vi ser en bild och objektivt tolkar tecknen (Gripsrud, 2002 

s.142) för att få den allmänna tolkningen som alla direkt kan uttyda ur bilden vare 

sig kulturell bakgrund (Wærn, 2004 s.39). Den konotativa nivån går djupare in på 

bilden och är den subjektiva tolkningen av tecknen och börjar tolka den sekundära 

betydelsen ur bilden (Gripsrud, 2002 s.142) som kan tolkas olika beroende på 

tidigare personliga erfarenheter, kulturell bakgrund eller känslor som väcks 

(Wærn, 2004 s.40).   

 Anledningen till att vi begränsat den semiotiska bildanalysen till denotation 

och konnotation är eftersom vi fokuserar på kontexten och budskapen i 

affischerna och ser därför att dessa begrepp räcker för att ha möjlighet att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Då vi genom att använda dessa begrepp har 

möjlighet att analysera alla delar av affischerna och undersöka dess 

budskapsstrategier, om de kan klassas som reklam, om de använder sig utav 

propaganda, känslorna de väcker och dess visuella retorik. Samt vilka eventuella 

likheter och skillnader som framkommer mellan åren och hur affischerna förhåller 

sig till den rådande alkoholdebatten.  
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4.2 Urval och material 

Materialet som valts ut är Systembolagets temaaffischer från år 2004 till och med 

år 2013. Anledningen till att vi valt att analysera tryckt marknadsföring är på 

grund av att tryckt media når igenom mediebruset bättre än andra mediakanaler 

(Mårtensson, 2009 s.387). 

 Att affischer valdes ut är då de kan nå ut med sitt budskap vid direkt 

anblick, jämfört mot annan tryckt marknadsföring som ofta kräver mera 

engagemang av mottagaren för att ta till sig budskapet. Under perioden år 2004 

till och med år 2013 utgjordes Systembolagets tryckta marknadsföring av bland 

annat temaaffischer, foldrar och kataloger vilket gjorde temaaffischerna till ett 

självklart urval. Temaaffischerna har funnits inne i Systembolagets butiker synliga 

för kunderna i butiken. 

 Valtet av att analysera just tio affischer gjordes då vi ville lägga ner så stor 

tid som möjligt på varje analys vilket därmed möjliggjorde att analysen blev så 

djupgående och utförlig som möjligt. 

 Då det tilltänkta materialet ej fanns i digital form offentligt har en dialog 

förts med Systembolaget där vi blev tilldelade det material som producerats under 

åren 2004 till och med år 2012 i form av digitala filer. Eftersom studien sträcker 

sig fram till år 2013 togs en affisch ifrån Kollos hemsida (Kollo, u.å), vilka gjorde 

Systembolagets affischer under detta året.  

 Genom ett stratifierat urval valdes tio stycken affischer ut, en ifrån varje år. 

Det stratifierade urvalet gick till på så sätt att varje års material utgjorde en strata 

där affischerna var osorterade, därefter valdes den första affischen ur varje strata 

ut. Det stratifierade urvalet valdes på grund av att vi ville att urvalet skulle bli så 

objektivt som möjligt. Anledningen var att vi ville ha en stor spridning på 

materialet för att kunna se möjliga mönster i materialet och svara på studiens syfte 

och frågeställningar. 

 Vi valde en affisch från varje år pågrund av att marknadsföringen inte bör 

ha ändrat sig nämnvärt under ett år, då studiens syfte var att ”jämföra budskapet i 
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ett urval av Systembolagets temaaffischer med rådande års alkoholdebatt”, gäller 

det att urvalet utgör en såpass stor spridning i materialet att det är möjligt att se 

mönster och kunna jämföra möjliga likheter och skillnader. 

 Teorierna i studien har valts ut då de kan hjälpa att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Teorin budskap i reklam är direkt kopplad till den första 

frågeställningen och ger oss möjligheten att svara på vilka budskapsstrategier som 

är visuellt synliga i Systembolagets temaaffischer under åren 2004-2013. 

Teorierna reklam, propaganda, känslor i reklam och anchorage och relay är 

kopplade till den andra frågeställningen och ger oss empirisk material som vi kan 

analysera för att sedan svara på vilka likheter och skillnader det kan finnas mellan 

affischerna.  

 De artiklar som alkoholdebatten utgjordes av hämtades ifrån retriver med 

hjälp av sökorden Alkoholpolitik och Alkoholdebatten. Första samt andra sidan av 

resultaten ifrån vardera år lästes igenom för att bilda oss en uppfattning om vad 

årets debatt var präglad av. De artiklar som sammanfattade årets debatt på bästa 

sätt valdes sedan ut och presenterades i studien som underlag till alkoholdebatten 

för det året.  

4.3 Genomförande 

Genom att operationalisera studiens teorier samt forskningsfrågor har ett 

analysschema (se bilaga 4) tagits fram med stöd i den mall gällande bildanalys 

som presenteras i Carlsson (2008, s.61). Analyschemat är skapat för att kunna 

förverkliga studiens syfte genom att analysera det utvalda materialet i studien.  

 Analyschemat består av två steg likt den semiotiska bildanalysens steg 

denotation och konnotation. Den första delen av analysen har analyserats utifrån 

Carlssons (2008) mall där det gjorts en denotativ tolkning av affischerna. 

Affischerna har då beskrivits utifrån vad de objektivt innehåller så som 

människor, föremål och miljöer, men även vilken kontext bilden är i, exempelvis 

förgrund, bakgrund, omgivning, rubriker och text. Genom analysen tog vi även 
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reda på hur affischerna var komponerade, det vill säga hur olika ting är placerade i 

affischerna, hur bilden är tagen, exempelvis bildvinkel och var skärpan i affischen 

ligger, detta för att kunna se mönster mellan affischerna. 

 Den andra delen av analysen är den konnotativa delen, där analysen har 

gjorts med hjälp av en modifierad version av Carlssons (2008) bildanalys mall. 

Mallen är modifierad på så sätt att studiens teorier utgör de frågor som ställts till 

materialet. Teorierna som analysen är uppbyggd på som djupare beskrivs i 

teorikapitlet är: budskap i reklam, reklam, propaganda, känslor i reklam, visuell 

retorik och anchorage och relay. Även en fråga om alkoholdebatten har ställts till 

materialet för att se hur den är sammankopplad med Systembolaget temaaffischer.   

 För att öka studiens trovärdighet har analysinstruktioner (se bilaga 5) 

utformats dels för att ge oss stöd i analysen men även för att öka förståelsen hos 

en utomstående läsare. 

 Med stöd i analyschemat har analysen gjorts en affisch i taget med start år 

2004 och fram till och med år 2013. Därefter har affischerna var för sig jämförts 

mot dennes års rådande alkoholdebatt för att se hur respektive affisch förhåller sig 

till debatten, samt mönster i det visuella bildspråket. Slutligen har affischerna 

sammanställts och kopplats tillbaka till alkoholdebatten. Analysernas resultat har 

sedan lett till studiens slutsatser och slutdiskussion där resultaten sammanställs 

och diskuteras med en starkare koppling till studiens teorier.  

4.4 Validitet och relabilitet 

Eftersom vi i studien har jämfört utvecklingen av temaaffischer under en 

tioårsperiod för att sedan koppla dem till alkoholdebatten under respektive år, har 

slutsatserna påvisat skillnader och likheter som vi tolkat dem och anser är korrekta 

medan en annan person kan tolka dem annorlunda och därmed anse att våra 

tolkningar och slutsater inte är korrekta. 

 Det finns problem med tillvägagångssättet, det vill säga att studiens validitet 

och relabilitet kan ifrågasättas då det är en tolkande studie där vi som individer 
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tolkar analysenheterna. Under analysen kommer vi att tas stöd i källor om ämnet 

och liknande ämnen men det är fortfarande vi som individer som tolkar 

affischerna. 

 Då studien är av visuell karaktär kräver den att metoden som används ger 

tillräckligt med information för att kunna analysera affischerna ur ett visuellt 

perspektiv. En kvalitativ semiotisk bildanalys ger möjligheten att samla in en stor 

mängd  information  från  affischerna  för  att  sedan  skapa  ett  empiriskt  material 

vilket ger möjligheten att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Materialet  som  valts  ut  är  hämtat  ifrån  trovärdiga  källor  i  form  av 

Systembolaget och Kollo vilket stärker studiens trovärdighet mer än om det hade 

varit  hämtade  från  en  andra  eller  tredje  part.  Systembolaget  överlämnade  alla 

affischer från år 2004 till år 2012 utan vetskap om vad studiens syfte var, med det 

vill  vi  påvisa att  Systembolaget  inte haft  någon inblandning eller  påverkan på 

varken oss eller materialet. 

Materialet  valdes  ut  genom ett  stratifierat  urval,  pågrund  av  att  studien 

skulle vara så värderingsfri och genomskinlig som möjligt.

Teorierna som används valdes ut då de är väl beprövade och vetenskapligt 

förankrade för att stärka studiens resultatsvaliditet samt att dessa teorier gick att 

koppla till analyschemat. 

Mallen som valdes för att bygga analyschemat på är skapad av etablerade 

forskare  och  är  välanvänd  och  beprövad  inom  området  (Carlsson, 2008 s.61). 

Analyschemat skapades för att hålla analysens denotativa del objektiv och 

konnotativa del fri från associationer. Genom att använda ett analyschema 

förstärks studiens replikerbarhet, då det gör studien mer intersubjektiv samt att det 

öppnar upp möjligheten för andra forskare att göra liknande studier.  

4.5 Metodkritik 

Kritik som kan riktas till denna studien är att det inte framkommer hur stor den  

totala populationen är, anledningen till detta är då vi inte är helt säkra att vi fått ta 
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del av alla affischer som producerats under denna tioårsperiod. Affischerna var 

osorterade bland annat marknadsföringsmaterial vilket har gjort det svårt att 

urskilja och räkna det exakta antalet tema affischer, vi uppskattar dem till att vara 

runt 100 st.  

 Att vi kanske inte har fått tillgång till den totala populationen påverkar inte 

studie då det endast var en affisch från varje år som vi avsåg att analysera, det 

spelar då ingen roll hur stor den totala populationen är då studien är av kvalitativ  

karaktär och inte avser att räkna. Om populationen består av 100 eller 120 stycken 

affischer påverkar inte studien då vi fått tillgång till ett varierat material där alla 

årstider finns med samt varje år vilket gör det möjligt att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. 

 En annan kritik skulle kunna vara att vi kanske inte tagit emot affischernas 

budskap på samma sätt som vi skulle gjort om vi såg affischen i sin naturliga 

miljö (Hansson, 2006).  

 Eftersom vi varit inne på Systembolagets butiker flertalet gånger kan vi 

sätta oss in i situationen för ett köp där vi ser affischerna i sin naturliga miljö. Vi 

har även besökt två utav Systembolagets butiker för att kolla närmare på deras 

affischer och var de hänger idag för att få en ytterligare förståelse och kunna ta till 

oss budskapet på ett korrekt sätt.  
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5. Bakgrund 
5.1 Alkoholdebatten år 2004-2013 

År 2004 är alkoholfrågan het och där privatimporten står i fokus, det läggs fram 

nya förslag om sänkt alkoholskatt (Sundling, 2004). Det är en hård ton just mot 

privatimporten och hur svenska folket ofta dricker stora mängder privatimporterad 

alkohol innan de går ut, så det som dricks på pubarna är marginellt (Johansson & 

Wernersson, 2004). Den negativa spiralen fortsätter med hård kritik mot 

diskussionen om sänkta alkoholskatter, hur den billiga alkoholen riskerar att inte 

bara splittra familjer utan det Svenska välfärdssamhället (Sundkvist, 2004).  

 Följande år visade sig ha en lika hård ton mot alkoholpolitiken där både 

skatten och privatimporten fortfarande var i fokus samt ungdomars riskfyllt höga 

alkoholkonsumtion, som en följd av den bristfälliga alkoholpolitiken 

(Alkoholpolitik, 2005; Hedh, 2005).  

 År 2006 kom forskningsrapporter som visade på att samhällets nota för 

alkoholkonsumtionen är betydligt lägre än det som angetts i alkoholdebatten, de 

160 miljarder kronor var snarare 20,3 miljarder kronor och nu väntas detta leda till 

nya debatter (Notan för alkoholkonsumtionen billigare än väntat, 2006). Andra 

debatterar för att den lokala ekonomin sätts på prov när den efterföljande 

behandlingen för missbruken spräcker alla budgetplaner (Lundin  & Emanuelsson, 

2006).  

 Debatten fortsätter med fokus på den privata importen av alkohol, det lades 

upp som förslag att Sverige skulle förbjuda privatimporten av alkohol (Hallgren, 

Nilsson & Berglund, 2006; EU stoppar köp av alkohol på nätet, 2006).  

 Under år 2007 växte spänningarna mellan de alkoholliberala och 

motståndarna. Då hamnade fokus på hur alkoholen kan användas, de mer liberala 

betonar att alkohol kan brukas som livshöjare och att det inte finns anledning att 

sluta konsumera pågrund av att det finns personer som inte kan hantera alkohol 

och missbrukar den (Wastring, 2007). Motståndarna till detta menar på att 

alkoholen har fått skönmålas vilket är missvisande då det är ekonomiska intressen 
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som är tongivande och att folkhälsointresse har ytterst lite i sammanhanget 

(Hansson, 2007).  

 2008 återkommer debatten om sänkta skatter och huruvida den ökade 

gränshandeln och skatterna kan vara sammankopplade (Spritbransch varnar för 

gränshandel, 2008). Alkoholdebatten handlar till stor del fortfarande om 

missbrukare (Vem vågar diskutera ”det måttliga” drickandet?, 2008) trots detta så 

visar undersökningar att det är färre som inte ser alkohol som ett samhällsproblem 

än dem som gör det (Var är alkoholdebatten?, 2008). 

 År 2009 är fortfarande den smugglade alkoholen ett hett ämne på 

medieagendan där förslag om en harmonisering av priserna inom EU tas fram som 

en lösning, det vill säga de återkommande förslagen om sänkta alkoholskatter i 

Sverige (Alkoholpolitiken, 2009). Samma år startades en diskussion om 

gårdsförsäljning av alkohol skulle tillåtas, det debatterades för och emot 

(Självklart ska odlare få sälja vin, 2009).  

 2010 års alkoholdebatt präglas likt 2009 års debatt av alkoholförsäljning på 

de producerande vingårdarna, tonen är år 2010 något hårdare än tidigare år och 

artiklarna är mer kritiska till regeringens beslut (Gårdsförsäljning är seriös 

alkoholpolitik, 2010). Andra artiklar tar upp riskerna för folkhälsan som utökad 

gårdsförsäljning skulle kunna leda till (Blåljus över Betlehem, 2010) men får 

direkt gensvar då det diskuteras att den Svenska alkoholpolitiken är förlegad och 

att gårdsförsäljning skulle vara ett steg i rätt riktning mot en modernare 

alkoholpolitik (Eskilsson, 2010).  

 År 2011 återkommer den omdiskuterade debatten om gårdsförsäljningen, 

om den gynnar Sverige som land med turism och ökat intresse för landsbygden 

eller om den skadar folkhälsan (Privata alkoholbutiker gynnar inte folkhälsan, 

2011; Beckman & Jonsson, 2011). Likt 2009 är den smugglade alkoholen på 

medieagendan där framförallt ölpriserna diskuteras och om lösningen skulle vara 

sänkta skatter (Jensen & Olofsson, 2011). 
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Likt tidigare år präglas alkoholdebatten av gårdsförsäljningen av alkohol (Sundin, 

2012; Engelhardt, 2012; Acketoft, m.fl, 2012). Det framkommer en mer liberal 

syn på alkohol men det är fortfarande många i samhället som står bakom det 

statliga monopolet (Rehn-Mendoza, 2012). Debatten om en möjligt sänkt 

alkoholskatt fortsätter med parter som debatterar för och emot en sänkning (Höjd 

alkoholskatt hjälper inte folkhälsan, 2012). 

 2013 års debatt handlade fortsatt om alkoholskatten och hur det kan komma 

att öka eller sänka den illegala införseln av alkohol (Jensen, m.fl, 2013). Debatten 

om näthandel och hemleverans av alkohol på vissa orter och hur det kan komma 

att påverkar monopolet ökade under från tidigare år (Mölstad, 2013; Allebeck & 

Andersson, 2013). Debatten om gårdsförsäljningen fortsatte, med liknande 

argument som att det skulle gynna exempelvis Sveriges turism (Elving, Jonlund, 

2013; Silfverstrand, 2013). 

 Alkoholdebatten har genom årens lopp haft en hård ton men underliggande 

har en moralisk fråga grott där familjer, unga, barn och missbrukare ständigt tas 

upp som dem som drabbas hårdast av den bristande alkoholpolitiken. Genom åren 

har alkoholskatten varit ett hett ämne där den smugglade alkoholen sätts som en 

orsak av både låg och hög alkoholskatt. 

 Debatten om gårdsförsäljningen sträcker sig från år 2009 och framåt och ses 

som det största hotet för det statliga alkoholmonopolet då det kan ses som första 

steget i att avveckla monopolet. 
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6. Sammanfattning av analys 
6.1 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2004) 

Med stöd i teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) kan det tolkas som att 

Systembolaget använder sig av budskapsstrategier genom att skapa igenkänning 

och att bädda in budskapet i redan känd information samt att budskapet är 

diskuterbart. 

 Genom teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) kan affischen tolkas som en 

reklamaffisch då den använder sig av bilder, presenterar en produkt som går att 

köpa samt skapar ett sug. 

 Med teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.117-118) 

kan det tolkas att sändaren använder sig av propaganda. Detta genom att sändaren 

försöker ändra mottagarens inställning, sprider idéer och föreställningar men även 

presenterar endast sin syn av verkligheten. 

 Utifrån teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) framgår det att känslorna 

som väcks i affischen är glädje och förväntan. 

 Med stöd i teorin visuell retorik tolkas det att sändaren strategiskt använder 

sig av symboler för att påverka mottagaren, detta genom användandet av bilder 

och färger.  

  Det kan genom teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas 

som att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens 

budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2004 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 

6.2 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2005) 

Genom teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) kan det tolkas att 

Systembolaget använder budskapsstrategier genom att skapa igenkänning i 

affischen samt att budskapet är diskuterbart.  
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Med stöd i teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) tolkas affischen vara en 

reklamaffisch genom att sändaren använder sig utav bilder samt att den förknippas 

med en köpbar produkt. 

 Utifrån teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) kan det tolkas som att sändaren använder sig utav propaganda genom att 

försöker påverka människors handlingssätt. 

 Genom teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) tolkas affischen ge känslan 

glädje och förväntan. 

 Med stöd i teorin visuell retorik tolkas det att sändaren strategiskt använder 

sig av symboler för att påverka mottagaren, detta genom användandet av bilder 

och färger.  

 Det kan genom teorin anchorage och relay (Barthes, 1977) tolkas som att 

affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2005 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 

6.3 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2006) 

Genom teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) tolkas affischen innehålla 

budskapsstrategier då den talar till individen, är nära i tiden och är diskuterbar. 

 Med teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) kan affischen tolkas vara en 

reklamaffisch då den använder sig utav bilder samt skapar ett sug och begär. 

 Genom teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) tolkas det att affischen innehåller propaganda då den påverka 

mottagarens handlingssätt.   

 Med stöd i teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) tolkas det att känslan 

som väcks av affischen är acceptans. 
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Det kan genom teorin visuell retorik tolkas att affischen innehåller strategiska 

symboler för att påverka tankar och beteenden genom bilder och färg. 

 Med teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som att 

affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2006 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild.  

6.4 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2007) 

Med teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) tolkas affischen innehålla 

budskapsstrategier genom att vara positivt vinklad, skapar igenkänning och är 

inbäddat redan känd information 

 Genom teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) tolkas affischen vara en 

reklamaffisch då den innehåller bilder, kan förknippas med en produkt som att 

köpa och skapar ett sug och begär. 

 Med hjälp av teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) kan affischen tolkas som en propagandaaffisch då den försöker ändra 

mottagarens handlingssätt och den framför endast sin syn av verkligheten. 

 Med stöd i teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) kan det tolkas som att 

känslan som väcka av affischen är acceptans.  

 Genom teorin visuell retorik kan det tolkas som att sändaren strategiskt 

använder sig av symboler för att påverka mottagarens tankar och beteenden 

genom bilder. 

 Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som 

att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2007 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 
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6.5 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2008) 

Med stöd i teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) tolkas budskapet vara 

positivt vinklad, skapa igenkänning samt vara aktuellt i tiden.  

 Genom teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) använder sig sändaren utav bilder. 

Affischen förknippas med en produkt som sändaren säljer samt att affischen 

skapar ett sug efter produkten som marknadsförs. 

 Med teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.117-118) 

kan det tolkas som om affischen innehåller propaganda då sändaren propagerar för 

sitt budskap samt försöker påverka mottagarens handlingsätt. 

 Utifrån teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) tolkas känslan som av 

affischen som förväntan. 

 Genom teorin visuell retorik tolkas affischen innehåller strategiskt 

användande av symboler för att påverka tankar genom bilder. 

 Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som 

att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2008 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild.   

6.6 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2009) 

Utifrån teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) kan det tolkas affischen 

innehåller budskapsstrategier då den riktar sig till individen och är diskuterbart. 

 Med stöd i teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.

387; Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) kan affischen ses som en 

reklamaffisch då den har med bilder och går att förknippas med en produkt som 

går att köpa samt att den skapar ett sug. 

 Genom teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) kan det tolkas att affischen är en propagandaaffisch då den försöker 
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sprida ideér och ändra mottagarens inställning. Den presenterar även endast sin 

syn på verkligheten. 

 Det kan ses med teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) att den känsla som 

väcks av affischen är glädje och förväntan.  

 Med teorin visuell retorik kan det tolkas som att sändaren försöker påverka 

mottagarens tankar genom strategiskt användande av symboler genom bild och 

färg. 

 Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som 

att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2009 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 

6.7 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2010) 

Med stöd i budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) kan det tolkas att affischen 

innehåller budskapsstrategier genom att den riktar sig till individen, att budskapet 

är positivt vinklat samt att den är nära i tiden. 

 Genom teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) kan det tolkas som att affischen är 

en reklamaffisch då den innehåller bilder och kan förknippas med en produkt som 

går att köpa samt att den skapar ett sug och begär. 

 Utifrån teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) tolkas affischen som en propagandaaffisch då sändaren kan ses försöka 

påverka mottagarens handlingssätt och syn. 

 Med hjälp av teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) tolkas det att affischen 

väcker känslan förväntan.  

 Genom teorin visuell retorik kan det tolkas som att sändaren försöker 

påverka mottagarens tankar och beteende genom ett strategiskt användande av  

symboler som bild och färg. 
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Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som att 

affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2010 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 

6.8 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2011) 

Med teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) tolkas det att affischen 

innehåller budskapsstrategier genom att affischen är riktad till individen, skapar 

igenkänning och innehåller budskap inbäddad i redan känd information.  

 Genom teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) tolkas det att affischen är en 

reklamaffisch då den innehåller bilder och förknippas med en produkt som går att 

köpa men även så skapar den ett sug. 

 Utifrån teorin propaganda (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) kan det tolkas att sändaren försöker påverkar mottagaren genom att 

sprida ideér och väcka ett intresse för budskapet samt att sändaren endast tar upp 

sin syn på verkligheten. 

 Genom teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) kan det tolkas att den första 

känslan som väcka av affischen är glädje. 

 Det kan genom teorin visuell retorik tolkas att affischen innehåller 

strategiska symboler för att påverka tankar och beteenden genom färg. 

 Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som 

att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2011 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 

!34



6.9 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2012) 

Med teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) tolkas det att affischen 

innehåller budskapsstrategier genom att affischen är positivt vinklad, att den riktar 

sig till individen, att budskapet känns nära i tiden samt att det är diskuterbart. 

 Genom teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) kan det tolkas som att affischen är 

en reklamaffisch genom att den innehåller bilder och att den förknippas med en 

produkt som går att köpa.  

 Utifrån teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.

117-118) kan det tolkas som att sändaren använder propaganda då den försöker 

påverka mottagarens inställningar och ideér.  

 Den stöd i känslor i reklam (Plutchik, 2001) kan det tolkas att känslan som 

uppstår är överraskning.  

 Det kan genom teorin visuell retorik tolkas att affischen innehåller 

strategiska symboler för att påverka tankar och beteenden genom bild. 

 Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som 

att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2012 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 

6.10 Sammanfattning av: Analys av Systembolaget (2013) 

Genom teorin budskap i reklam (Palm, 2006 ss.59-63) tolkas affischen innehålla 

budskapsstrategier genom att budskapet är positivt vinklat, att budskapet skapar 

igenkänning samt att budskapet är inbäddat i redan känd information.  

 Utifrån teorin reklam (Hansson, 2006 ss.95, 104; Mårtensson, 2009 s.387; 

Fogde, 2010 s.179; Carlsson, 2008 ss.11, 52) tolkas affischen vara en 

reklamaffisch då den innehåller bilder samt att den förknippas med produkter som 

kan köpas.    
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Med stöd i teorin propaganda  (Möijer, 1994 ss.14-15; Hansson, 2006 ss.117-118) 

kan det tolkas som att sändaren använder sig utav propaganda för att försöka 

påverka mottagarens handlingssätt och skapa ett intresse för budskapet.  

 Med hjälp av teorin känslor i reklam (Plutchik, 2001) tolkas det att affischen 

väcker känslan förväntan. 

 Genom teorin visuell retorik kan det tolkas att sändaren försöker påverka 

mottagarens tankar och beteenden genom ett strategiskt användande av symboler i 

form av bilder. 

 Utifrån teorin anchorage och relay (Barthes, 1977 ss.39-40) tolkas det som 

att affischen endast är anchorage då bilden inte tillför något utan textens budskap. 

 Affischen tolkas inte att koppla till 2013 års alkoholdebatt genom varken 

text eller bild. 
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8. Resultat och slutsatser 
Vi tolkar det som att Systembolagets temaaffischer innehåller budskapsstrategier 

då affischerna är positivt vinklade som exempelvis affischen ifrån år 2013 där 

texten beskriver att lamm har bästa vänner. Budskap som är positivt vinklade har 

en större genomslagskraft när det kommer till att uppnå ett samtycke hos 

mottagaren (Palm, 2006 s.59). Affischerna riktar sig många gånger även till 

individen vilket Palm (2006 ss.60-61) beskriver som att mottagaren anser 

individen mer intressant än kollektivet. Men även att skapa en igenkänning hos 

mottagaren samt att budskapet känns nära i tiden (Palm, 2006 s.60), detta är 

någonting Systembolaget använder sig av i sina temaaffischer, ett exempel på 

detta är när de använder sig utav säsongsbunden marknadsföring. Palm (2006, s.

60) förklarar att när ett nytt budskap skall presenteras för mottagaren bäddas den 

in i redan känd information för att göra budskapet igenkänningsbart samt skapa en 

trygghet hos mottagaren för budskapet. Ett exempel på detta är Systembolagets 

temaaffisch från år 2011 där det presenteras vitt vin till havskräftor, som allmänt 

känt passar vitt vin till skaldjur, och på så sätt är budskapet inbäddad i redan känd 

information. En annan strategi för att få ut sitt budskap till mottagaren är att göra 

budskapet diskuterbart, detta för att hamna på medieagendan vilket enligt Palm 

(2006, s.59) styr samtalsagendan.  

 Som svar på studiens första frågeställning ”vilka budskapsstrategier är 

visuellt synliga i Systembolagets temaaffischer under åren 2004-2013?” är att 

Systembolaget använder sig av följande budskapsstrategier i sina temaaffischer: 

de vinklar budskapet positivt, de riktar budskapet till individen, de använder 

budskap som skapar igenkänning, de använder sig utav budskap som känns nära i 

tiden, de använder budskap som är inbäddat i redan känd information samt att de 

skapar budskap som är diskuterbara.  

 Vi tolkar Systembolagets temaaffischer som reklamaffischer då de 

innehåller flera kännetecken som är vanliga hos reklam såsom användning av 

bilder. Systembolaget har ett konstant användande av bilder i sina affischer. Bilder 
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har enligt Mårtensson (2009, s.387) en mer direkt påverkan på mottagaren än 

endast text, Fogde (2010, s.179) tillägger att en bild på ett mer grundläggande sätt 

kan påverka mottagaren genom dess känslor.  

 Något mer som är vanligt för reklam är att den kan förknippas med en 

produkt som kan köpas (Carlsson 2008, s.52) vilket Systembolagets temaaffischer 

gör då Systembolagets logotyp finns med och Systembolaget är förknippat med 

alkohol vilket de säljer samt att de i flera affischer presenterar vin. Carlsson 

(2008, s.11) beskriver också att reklams budskap brukar skapa ett sug eller begär. 

Systembolagets affischer skapar flertalet gånger ett sug eller begär. Ett exempel på 

detta är Systembolagets temaaffisch ifrån år 2004 där det skapas ett sug av 

reklamen då de använder ord som ”friska & fruktiga” samt en illustrerad bild med 

friska och fruktiga frukter. 

 Vi tolkar det som att Systembolaget använder propaganda i sina 

temaaffischer då de konstant försöker påverka mottagarens inställning eller 

handlingssätt (Möijer, 1994 s.14). Då Systembolaget i flertalet av affischerna 

presenterar vin till olika smaktyper och maträtter där det kanske inte druckits vin 

tidigare. Ett annat sätt att uttyda propaganda ifrån reklam är genom att sändaren 

försöker sprida idéer och föreställningar om hur världen ser ut (Hansson, 2006 ss.

117-118), detta gör systembolaget i exemplevis sin affisch ifrån år 2004 där de 

genom att säga att friska och fruktiga vita viner är oftast torra och sällan fylliga. 

En viktig del av propagandan är att sändaren endast tar upp sina sanningar för att 

sprida sin syn på verkligheten och vinna mottagarens tillit. Detta gör 

Systembolaget till och från när de exempelvis endast presentera vitt vin som 

alternativ till rätten i affischen från år 2011.  

 Vi tolkar det som att Systembolaget försöker väcka eller öka mottagarens 

engagemang i budskapet genom ett strategisk väckande av känslor i deras 

affischer. Detta är någonting Fogde, (2010, s.179) Carlsson (2008, s.52) och 

Gripsrud (2002, s.206) anser definiera ett känslomässigt övertalningsmedel. 

Känslorna de väcker är framförallt förväntan och glädje, men känslor som 
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acceptans och överraskning förekommer också. Irankhah (2014) beskriver att 

konsumentens känslor spelar stor roll i dess köpprocess samt att forskning visar 

att konsumenter som är känslomässigt intresserade blir mer villiga att engagera 

sig i ett budskap eller en produkt (Ibid).  

 Ehningers (1972) definierar visuell retorik som sättet människor influerar 

varandras tänkande och beteende genom strategiskt användande av symboler. 

Detta är någonting vi tolkar att Systembolaget gör i alla sina temaaffischer, de 

använder sig av ett estetiskt gensvar vilket enligt Smith (2005, s.145) består av 

åskådarens direkta perceptuella möte med de sensoriska aspekterna av bilden, som 

att avnjuta en bilds färg, form och textur. I ett retoriskt gensvar är betydelsen 

tillförd till bilden. 

 Systembolagets affischer tolkar vi endast använda sig utav anchorage då 

bilderna inte tillför något utan textens budskap. Barthes (1977, s.39) beskriver 

anchorage som hur mottagaren styrs till att tolka bilden och dess budskap. Att en 

bild till fullo inte kan förstås av endast bilden i sig utan en text behövs för att 

identifiera delar av budskapet eller hela budskapet. 

 Som svar på studiens andra frågeställning ”vilka likheter och skillnader 

finns det mellan 2004-2013 års temaaffischer?” har likheter och skillnader 

studerats i affischerna där likheterna som framkommer mellan affischerna är att 

alla affischer innehåller bilder och kan förknippas med en produkt som går att 

köpa. De flesta av affischerna innehåller någonting ätbart samt skapar även ett sug 

eller begär. Vi tolkar det även som att samtliga affischer innehåller propaganda på 

sättet att de försöker påverka människors inställning eller handlingssätt.  

 Alla affischerna tolkar vi väcka känslor samt strategiskt använda sig av 

symboler i form av bilder. Texterna efter rubrikerna är alla i typsnitt antikva och 

dem flesta är om vin samt alla erbjuder hjälp genom att hänvisar vidare. En annan 

likhet för affischerna är att alla innehåller bild och text samt färgen grönt. Alla 

affischerna innehåller anchorage men ingen innehåller relay. 
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Skillnaderna som framkommer mellan affischerna är att några innehåller 

illustrerade bilder och några fotografier. Det ses även att mellan åren 2004 till och 

med 2007 är bilderna i affischerna illustrerade, andra delen av analysperioden är 

bilderna fotografier. I några av affischerna tar sändaren bara upp sin syn av 

verkligheten och försöker sprida idéer och föreställningar om hur världen ser ut. 

Det är även olika känslor som väck bland affischerna, några av affischerna 

upplyser med direkt information, några ställer frågor som de sedan svarar på och 

andra är intetsägande genom att inte uttala sig om någonting alls.  

 Enskilda affischer skiljer sig genom att ha rubriken i typsnitt sanseriff och 

annan innehåller en illustration på en produkt som säljs av Systembolaget. Något 

annat som skiljer sig är att det tolkas att inte alla affischerna använder sig av ett 

strategiskt användande av symboler i formen av färger. Annan skillnad är att några 

affischer inte nämnde någon dryck alls och att de hänvisar till olika källor för mer 

information och hjälp till exempel: hemsidan, dryckesnyckeln, folder, katalog 

eller butiken och dess personel. Affischerna är även inriktade på olika saker såsom 

olika rätter, råvaror eller olika tillfällen.  

 Som svar på studiens tredje frågeställning ”hur förhåller sig Systembolagets 

temaaffischer till rådande års alkoholdebatt?” har Systembolagets temaaffischer 

analyserats och jämfördes mot respektive års alkoholdebatt. Vi kan konstatera att 

Systembolaget inte tagit hänsyn till den samhälleliga debatten i sin 

marknadsföring. Detta då alkoholdebatten under denna period präglades av 

familjesplittringar, ungdomars alkoholkonsumtion, illegal privatimport, sänkta 

alkoholskatter, alkoholens kostnader för samhället och gårdsförsäljning av 

alkohol. Medan affischerna har präglats av vilket vin som passar till vilka råvaror, 

rätter eller tillfällen samt att mottagaren kan vända sig till Systembolagets olika   

tjänster och material om den behöver hjälp och råd. 

 Syftet med denna studie var att jämföra budskapet i ett urval av 

Systembolagets temaaffischer med rådande års alkoholdebatt samt att undersöka 

vilka likheter och skillnader som framkommer samt vilka budskapsstrategier som 
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är visuellt synlig i Systembolagets temaaffischer under år 2004 till och med år 

2013. Det valdes ut tio stycken affischer från år 2004 till och med år 2013 en från 

vardera år. Detta gjordes då vi ville se hur ett svenskt statligt ägt bolag förhåller 

sin marknadsföring till den rådande samhällsdebatten.  

 I studien valdes det ut tre frågeställningar som skulle kunna hjälpa oss att 

svara på syftet. Med dessa tre frågeställningar fick vi svar på om vilka 

budskapsstrategier som är visuellt synliga i Systembolagets temaaffischer, vilka 

likheter och skillnader som förekommer mellan respektive år och om affischerna 

kan tolkas att de följer den rådande alkoholdebatten.  

 Efter att ha analyserat Systembolagets temaaffischer mellan år 2004 till och 

med år 2013 kan vi konstatera att dessa är reklamaffischer med inslag av 

propaganda. Detta eftersom de säljer de produkter de propagerar för och dels 

eftersom de just propagerar för produkterna. Systembolaget har ett genomgående 

användande av budskapsstrategier och de spelar i alla affischer på någon av 

mottagarens grundläggande känslor. Det kan även konstateras att Systembolaget 

inte följer den samhälleliga debatten angående alkohol då affischerna inte går att 

koppla till den rådande alkoholdebatten.  

 Studiens teoretiska utgångspunkter är generaliserbara till andra frågor 

angående budskapsstrategier och kopplingar mellan marknadsföring och 

samhällsdebatt då denna studie är ett fall av marknadsföringens koppling till 

samhällsdebatten. Teorierna som har använts kan i princip tillämpas på all slags 

marknadsföring.  

 Studiens resultat visar som vi tidigare inte visste att Systembolagets 

affischer är reklam och inte enbart informerande. Det har även uppkommit att 

Systembolaget använder sig av diverse budskapsstrategier och propaganda för att 

nå ut med sina budskap. Under en tioårsperiod har Systembolagets temaaffischer 

inte ändrat sig något nämnvärt utan det är mindre detaljer som skiljer sig mellan 

periodens början till slut. En av dessa detaljer är att den ända drycken 

Systembolaget marknadsför i sina temaaffischer är vin av olika karaktärer.  
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7.1 Slutdiskussion 

Egna reflektioner om vad studiens resultat lärt oss är att Systembolagets 

temaaffischer skulle kunna öka deras försäljning då det använder sig av 

budskapsstrategier, propaganda och reklam. Dessa strategier skulle kunna få en 

person att se över sitt val av lättare alkohol dryck till en starkare till exempel från 

öl till vin vilket Systembolagets affischer till stor del marknadsför. Det kan även 

tänkas att eftersom Systembolaget marknadsför flera ”smaktyper” av vinerna så 

kan det väcka ett intresset hos mottagaren att köpa flera olika viner för att testa de 

olika smaktyperna samt bjuda in mottagare som inte konsumerat vin tidigare till 

att prova då det finns smaker för alla. 

 Trots detta kan det ses lika troligt att marknadsföringen har den motsatta 

effekten, att mottagaren går från starkare alkoholdrycker till svagare eller att 

istället för att köpa två billigare flaskor vin köper de en dyrare flaska vin då 

vinintresset har ökat. Genom att marknadsföra vinkulturen som något positivt som  

passar alla smaktyper samt visar att det finns mycket att lära sig om vins olika 

smaktyperna, servieringsförhållanden och hur smaktyperna bäst kombineras med 

olika råvaror kan det skapa ett genuint intresse. Ett genuint intresse för alkohol 

kan i sin tur medföra att alkohol börjar att brukas istället för missbrukas eller att 

konsumtionen aldrig kommer till ett missbruk.  

 Sedan finns frågan om vad som skulle hända om Systembolaget inte gjorde 

någon marknadsföring alls, då skulle inte den negativa effekten finnas men inte  

heller den positiva. Här skulle det behövas vidare forskning för att se vilken effekt 

som är störst, är det bättre att göra reklam för vin istället för att sälja sprit eller att 

inte göra reklam alls om alkohol och på så sett inte göra den normaliserad i 

vardagen.  

 Att Systembolaget som är ett statligt ägt bolag inte förhåller sig till 

samhällsdebatten ses som underligt då syftet med företaget är just att tjäna 

samhället. På detta sett kan det ses som samhällets åsikter blir förbisedda och 

ignorerade då de inte tycks nå fram. Efter att ha analyserat tioårsperioden för både 
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temaaffischerna och alkoholdebatten som båda två har förändrats väldigt lite med 

tanke på periodens längd och hur mycket samhället har förändrats generellt på ett 

decennium. Det upplevs konstigt att varken affischerna eller samhällsdebatten har 

närmat sig varandra något under denna period. Vad detta beror på kan vi inte 

uttala oss om, men vi har tolkat det som att Systembolagets temaaffischer gör det 

dem ämnar att göra och att Systembolaget därför inte ändrar på det visuella 

språket nämnvärt.  

 Vi tycker att Systembolaget borde vara i bättre symbios med 

samhällsdebatten och vara ett komplement till varandra istället för att stå själva. 

Genom att vara i bättre symbios borde Systembolaget kunna nå ut med sina 

budskap på ett mycket mer genomslagskraftigt sätt och på så sätt effektivare 

kunna värna om folkhälsan.  

 Alkoholdebatten som kan tyckas ha stått still och trampat på med samma  

kärnfrågor i ett decennium kan ses som ett misslyckande från makthavarnas sida 

genom att inget kan tyckas ha gått igenom.  

 Fortsatta studier skulle kunna vara andra statligt ägda organisationer som 

exempelvis Svenska spel eller ATG som likt Systembolaget har ett statligt 

monopol med samma motivering, det vill säga att de värnar om folkhälsan och för 

att kunna reglera handeln (Upptäck Sveriges Historia 2016).  

 Vidare studier skulle kunna göras med inriktning på vilken som är den 

oberoende och beroende variabeln av marknadsföringen och samhällsdebatten. 

Detta genom att studera ett fenomen under en tid för att se om det är 

marknadsföringen som påverkar samhällsdebatten eller tvärtom för att ge bättre 

insikt i hur ett företag kan effektivisera sitt budskaps genomslagskraft.  

!43



Referenser 
Ahrne, Göran. & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2., 
[utök. och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber 

Anido Freire, Naïade (1991) When luxury advertising adds the identitary values 
of luxury: A semiotic analysis. Journal of Business Research. Vol.67(12), pp.
2666-2675 
 
Audigier, Jean. Y (1991). Connections. New York: Lanham. 
 
Barthes, Roland (1977). Image, music, text. London: Fontana 

Bergström, Bo (2012). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och 
profilering i vår visuella kultur. 8., [rev.] uppl. Stockholm: Carlsson 

Carlsson, Anders. & Koppfeldt, Thomas (2008). Visuell retorik: bilden i reklam, 
nyheter och livsstilsmedia. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
Ehninger, Douglas (1972) Contemporary rhetoric: A reader´s coursebook. 
Glenview, IL: Scott, Foresman. 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (2010). (red.) Metoder i 
kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Fogde, Marinette (2010). Bildanalys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 
Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Foss, Sonja. K (2011) Theory of Visual Rhetoric. I Chandler, Daniel & Munday, Rod. A 
dictionary of media and communication. 1 ed. Oxford: Oxford University Press  
 
Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos   

Hansson, Hasse., Karlsson, StenGösta. & Nordström, Gert Z (2006). Seendets 
språk: exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Lund: 
Studentlitteratur  

Irankhah, Parisa (2014). Colours and emotions in advertising: How to catch the 
eye and capture the heart. Diss., Utrecht University. 

Kjørup, Søren (2004). Semiotik. Lund: Studentlitteratur 

!44



Morgenstern, Matthis., Isensee, Barbara., Sargent, James D. & Hanewinkel, 
Reiner (2011). ’Exposure to alcohol advertising and teen drinking’. Preventive 
Medicine, Vol.52(2), pp.146-151  

Möijer, Kjell (1994). Propaganda: språk & påverkan. Solna: Ekelund 

Mårtenson, Rita (2009). Marknadskommunikation: kunden, varumärket, lönsamheten. 3. 
[omarb. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. 
Lund: Studentlitteratur  

Plutchik, Robert (2002), Emotions and Life: Perspectives from Psychology, 
Biology, and Evolution, Washington, DC: American Psychological Association 

Plutchik, Robert (2001). The Nature of Emotions. USA: American Scientist, vol.
89 (4), pp.344. 
 
Smith, Ken (red.) (2005). Handbook of visual communication: theory, methods, 
and media. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum  
 
Svensson, Peter (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, Göran. & 
Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. av Ahrne, Göran & Svensson, 
Peter 2., [utök. och aktualiserade] uppl. Stockholm: Liber  
 
Thomson, Oliver (1999). Easily led: a history of propaganda. Stroud: Sutton 
Publishing 

Trolldal, Björn (2016). Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, CAN  

Vigsø, Orla (2010). Retorisk analys. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) 
Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary (2004). Bild och 
föreställning: om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur 

!45



Digitala referenser 
Accent (2014). Alkohol bakom drunkningsolyckor. Accentmagasin. http://
www.accentmagasin.se/forskning/alkohol-bakom-drunkningsolyckor/  
[2016-09-14] 

Drugsmart (u.å). Lag och rätt. Drugsmart. http://www.drugsmart.com/fakta/lag-
och-ratt/ [2016- 09-14]  

IOGT-NTO (u.å). Påverkar reklamen?. iogt.se. 
http://iogt.se/kampanjer/slack-ner/paverkar-reklamen/ 
[2016-12-14] 
 
IQ (2016a). Hur mycket dricker vi i Sverige?. IQ.se.  
http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/sverige-och-europa  
[2016-09-14]  

IQ (2016b). Alkoholen i samhället. IQ.se.  
http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkoholens-skador-i-samhallet  
[2016-09-14]  

Systembolaget (u.åa). Varför gör ni reklam? . Systembolaget.  
http://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/
varfor-gor-ni -reklam/  
[2016-09-14]  
 
Systembolaget (u.åb). Dryckesfakta och nyheter. Systembolaget.  
http://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/  
[2016-09-15]  
 
Systembolaget (u.åc). Vad passar till?. Systembolaget.  
http://www.systembolaget.se/dryck-och-mat/  
[2016-09-15]  

Systembolagets Historia (u.å) Tidslinje. Systembolagets Historia.  
http://www.systembolagethistoria.se/Tidslinje/ 
[2016-11-30] 

Upptäck Sveriges Historia (2016). Monopolen i Sverige. Upptäck Sveriges Historia.  
http://upptacksverigeshistoria.se/monopolen-i-sverige/  
[2016-01-03] 

!46

http://iogt.se
http://iogt.se/kampanjer/slack-ner/paverkar-reklamen/
http://www.systembolagethistoria.se/Tidslinje/
http://upptacksverigeshistoria.se/monopolen-i-sverige/


Kollo (u.å). Våren på Systembolaget!. Kollo. 
http://www.kollo.se/kunder/systembolaget/varen-pa-systembolaget 
[2016-12-01]  

Lundberg, Patrik (2014) Varför är känslosam reklam mer effektiv?. Patrik 
Lundberg.  
https://patriklundberg.com/2014/01/09/varfor-ar-kanslosam-reklam-mer-effektiv/ 
[2016-11-17] 

!47

http://www.kollo.se/kunder/systembolaget/varen-pa-systembolaget
https://patriklundberg.com/2014/01/09/varfor-ar-kanslosam-reklam-mer-effektiv/


Referenser alkoholdebatten 
Acketoft, Tina., Von Arnold, Otto., Svensson, Michael., Widegren, Cecilia & 
Källström, Emil (2012). Inför gårdsförsäljning av lokalproducerat vin. Trelleborgs 
Allehanda, 12 nov. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=057075201211123c712c0a90876c3f35ca0211811022f3&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Allebeck, Peter & Andersson, Anders (2013). Kryphål i lagen måste täppas till. 
Svenska Dagbladet, 27 nov.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050803201311274ab9ea327c0e9552acf21d7e708bbd6c&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Alkoholpolitiken (2009). Landskrona Posten, 28 nov. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05090120091128466121&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Alkoholpolitik (2005). Västerbottens-Kuriren, 29 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0508152005122933c0c667698d5944a198f1855c9ad717&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Beckman, Lars & Anders W, Jonsson (2011). Gårdsförsäljning av alkohol är ett steg i 
rätt riktning. Gefle Dagblad, 17 dec.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05730820111217bb2fcce499ce910333d9b31c7d74b40a&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Blåljud över Betlehem (2010). Dala-Demokraten - Avesta Hedemora Säter, 24 dec.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?
documentId=057171201012241YANUZ2lMZKV2jojal3Im84L10000101031s&servi
ceId=2 
[2016-11-29] 

Edin, Urban (2014). Fri rörlighet råder på inre marknaden. Piteå-Tidningen, 20 maj. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=057332201405202530c86771629e159f7cee753d0d9a11&serviceId=2 
[2016-11-30] 

!48

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=057075201211123c712c0a90876c3f35ca0211811022f3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=057075201211123c712c0a90876c3f35ca0211811022f3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201311274ab9ea327c0e9552acf21d7e708bbd6c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201311274ab9ea327c0e9552acf21d7e708bbd6c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05090120091128466121&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05090120091128466121&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508152005122933c0c667698d5944a198f1855c9ad717&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508152005122933c0c667698d5944a198f1855c9ad717&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05730820111217bb2fcce499ce910333d9b31c7d74b40a&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05730820111217bb2fcce499ce910333d9b31c7d74b40a&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=057171201012241YANUZ2lMZKV2jojal3Im84L10000101031s&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=057171201012241YANUZ2lMZKV2jojal3Im84L10000101031s&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=057171201012241YANUZ2lMZKV2jojal3Im84L10000101031s&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=057332201405202530c86771629e159f7cee753d0d9a11&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=057332201405202530c86771629e159f7cee753d0d9a11&serviceId=2


Elving, Cecilia & Jonlund, Rasmus (2013). "Gårdförsäljning" hotar monopolet. nu, 7 
nov. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050842201311074bc6bf10e7a86656b37d279da95e2f33&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Engelhardt, Christer (2012). Ett hot mot monopolet. Trelleborgs Allehanda, 26 nov. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0570752012112626deb1135561c9b2eed843b3729b4807&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Eskilsson, Max (2010). Detaljhandelsmonopolet är föråldrat alkoholfrågor. 
Sydsvenskan, 23 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050859201012231384dd1664cd34fa9d08bc5ff7879098&serviceId=2 
[2016-11-29] 

EU stoppar köp av sprit på nätet (2006). Dagens Nyheter, 1 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915200612018667466&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Gårdsförsäljning är seriös alkoholpolitik (2010). Kristianstadsbladet, 30 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?
documentId=057223201012302J1EZ82YTxok4CmJ920QriTN100001010q0s&servi
ceId=2 
[2016-11-29] 

Hallgren, Mats,. Dan, Nilsson,. Thomas, Berglund (2006) Fortsatt nej till nätsprit. 
Svenska Dagbladet, 1 dec.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05080320061201ff6a31756e245844137a71c1f1ca7b7b&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Hansson, Ulrika (2007). Alkohol - ett samhällsproblem Gudrun Schyman anser att 
alkoholdebatten. Södra Dalarnes Tidning, 27 nov.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05083120071127e570fa3c0a805aa893b40a8ec9d7c6b8&serviceId=2 
[2016-11-29] 

!49

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050842201311074bc6bf10e7a86656b37d279da95e2f33&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050842201311074bc6bf10e7a86656b37d279da95e2f33&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0570752012112626deb1135561c9b2eed843b3729b4807&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0570752012112626deb1135561c9b2eed843b3729b4807&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050859201012231384dd1664cd34fa9d08bc5ff7879098&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050859201012231384dd1664cd34fa9d08bc5ff7879098&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915200612018667466&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915200612018667466&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=057223201012302J1EZ82YTxok4CmJ920QriTN100001010q0s&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=057223201012302J1EZ82YTxok4CmJ920QriTN100001010q0s&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayPDF?documentId=057223201012302J1EZ82YTxok4CmJ920QriTN100001010q0s&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320061201ff6a31756e245844137a71c1f1ca7b7b&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320061201ff6a31756e245844137a71c1f1ca7b7b&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05083120071127e570fa3c0a805aa893b40a8ec9d7c6b8&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05083120071127e570fa3c0a805aa893b40a8ec9d7c6b8&serviceId=2


Hanzon, Mats., Billing, Mischa., Torstensson, Lars (2012). Systembolaget förflackar 
utbudet. Svenska Dagbladet, 22 sep. 
http://www.svd.se/systembolaget-forflackar-utbudet 
[2016-11-14] 

Hedh, Anna (2005). Regeringens alkoholpolitik slår hårdast mot våra barn. Nya 
Dagen,  
6 sep. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0508142005090689bac884675944e357edaa80623e05df&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Höjd alkoholskatt hjälper inte folkhälsan (2012). Göteborgs-Posten, 22 sep. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050802201609222824857&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Jensen, Mark & Olofsson, Petter (2011). Ölpriset skapar smuggling. Dagens Industri, 
19 dec. https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/
displayDocument?
documentId=05085620111219e83184c8f673da0d1c46500a83035fa6&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Jensen, Mark., Spendrup, Fredrik,. Bronsman, Peter,. Dunge, Henrik,. Krönlein, Carl 
& Giertta, Cecilia (2013). Ett nyårslöfte för svensk alkoholpolitik. 
Kristianstadsbladet, 30 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05722320131230265acda294950da97590cae7537e0d62&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Johansson, Ingmar & Wernersson, Mari-louise (2004) Lägre ölskatt ger lägre 
alkoholintag. Hallands Nyheter, 8 dec.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050848200412089657790&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Mölstad, Mikeal (2013). Skånsk misstro skakar om svensk alkoholpolitik. Svenska 
Dagbladet, 29 nov. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050803201311295d04e95906a60729de5092d4f9bdea20&serviceId=2 
[2016-11-29] 

!50

http://www.svd.se/systembolaget-forflackar-utbudet
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508142005090689bac884675944e357edaa80623e05df&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508142005090689bac884675944e357edaa80623e05df&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050802201609222824857&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050802201609222824857&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05085620111219e83184c8f673da0d1c46500a83035fa6&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05085620111219e83184c8f673da0d1c46500a83035fa6&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05085620111219e83184c8f673da0d1c46500a83035fa6&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05722320131230265acda294950da97590cae7537e0d62&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05722320131230265acda294950da97590cae7537e0d62&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050848200412089657790&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050848200412089657790&serviceId=2


Notan för alkoholkonsumtionen billigare än väntat (2006). Dagens Nyheter, 26 okt. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915200610268214879&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Privata alkoholbutiker gynnar inte folkhälsan (2011) Gefle Dagblad, 21 dec.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0573082011122145bef8e2a9346905f946837a1f0d9db9&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Rehn-Mendoza, Nina (2012). Vindrickande smyger sig in som en del av en 
eftertraktansvärd livsstil. Sydsvenskan, 25 okt. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05085920161025ef367ac7aaaf7cf66307322d8112e6d1&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Silfverstrand, Bengt (2013). Om dubbelmoral och gårdsförsäljning 
Nordvästra Skånes Tidningar, 18 mar. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050902201303188fc1cc589ab687f4355a35f8428d7607&serviceId=2 
[2016-11-30] 

Självklart ska odlare få sälja vin (2009). Helsingborgs Dagblad, 24 nov.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05080520091124462626&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Spritbransch varnar för gränshandel (2008). Norrköpings Tidningar, 13 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0573302008121310492934&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Sundin, Per (2012). Svar till Emil Källström. Örnsköldsviks Allehanda, 17 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05737720121217215508e6c2092eab345bd4f457f49d44&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Sundling, Janne (2004) Ny kampanj för att minska drickandet. Resumé, 9 sep.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050837200409099395553&serviceId=2 
[2016-11-29] 

!51

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915200610268214879&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915200610268214879&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573082011122145bef8e2a9346905f946837a1f0d9db9&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573082011122145bef8e2a9346905f946837a1f0d9db9&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050902201303188fc1cc589ab687f4355a35f8428d7607&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050902201303188fc1cc589ab687f4355a35f8428d7607&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080520091124462626&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080520091124462626&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573302008121310492934&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573302008121310492934&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05737720121217215508e6c2092eab345bd4f457f49d44&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05737720121217215508e6c2092eab345bd4f457f49d44&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050837200409099395553&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050837200409099395553&serviceId=2


Sundkvist, Ewa (2004). Av Ewa Sundkvist. Nerikes Allehanda, 23 dec. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050804200412239715237&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Var är alkoholdebatten? (2008) Göteborgs-Posten, 2 aug. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050802200808027210123&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Vem vågar diskutera "det måttliga" drickandet? (2008). Dagen, 13 nov. 
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0508142008111302805b00f3dce942bb1f86b516270e59&serviceId=2 
[2016-11-29] 

Wastring, Kirsti (2007). Föredömligt att nyttja alkohol på ett sunt sätt under ansvar. 
Dagen, 1 nov.  
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05081420071101c497519c57d43c21e5d1a06a2fd90350&serviceId=2 
[2016-11-29] 

!52

https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050804200412239715237&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050804200412239715237&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050802200808027210123&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=050802200808027210123&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508142008111302805b00f3dce942bb1f86b516270e59&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508142008111302805b00f3dce942bb1f86b516270e59&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081420071101c497519c57d43c21e5d1a06a2fd90350&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.proxybib.miun.se/services/archive/displayDocument?documentId=05081420071101c497519c57d43c21e5d1a06a2fd90350&serviceId=2


Bilagor 
Bilaga 1. Plutchiks känslohjul (Plutchik’s wheel of emotions)  

(Källa: Plutchik, 2002) 
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Bilaga 2. Definition av registrerad respektive oregistrerad 

alkoholanskaffning  

Källorna till den registrerade alkoholanskaffningen:  

• Systembolagets försäljning 

• Folkölsförsäljning 

• Restaurangförsäljning 

Källorna till den oregistrerade alkoholanskaffningen: 

• Resandeinförsel 

• Köp av smugglade alkoholdrycker  

• Hemtillverkning 

• Köp via internet

Bilaga 3. Emotionell reklam 6 punkter 

Emotionell kommunikation är effektiv av sex olika anledningar: 

1. Emotioner styr beslutsprocessen 

2. Emotioner underlättar implicit inlärning, vilket är viktigt eftersom vi 

konsumerar en  

    hög andel av reklamen passivt 

3. Emotioner underlättar explicit inlärning 

4. Emotioner skapar starkare associativa kopplingar, vilket gör att vi minns dem 

längre 

5. Emotioner gör oss mer mottagliga för rationella argument, tack vare  

halo-effekten 

6. Emotioner gör oss mer benägna att sprida innehåll 
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Bilaga 4. Analysschema  

1.1. Bildbeskrivning (denotation)  

1.1.  Vad innehåller bilden?  

1.2.  Hur är bilden komponerad?  

2.2. Tolkning (konnotation)  

2.1 Budskap i reklam 

Använder sig sändaren av budskapsstrategier?  

2.1.  Reklam   

Använder sig sändaren av reklam? 

2.2.  Propaganda   

Använder sig sändaren av propaganda? 

2.3.  Känslor i reklamen   

Vilken av de åtta grundläggande känslorna uppstår vid kontakt med bilden?  

2.4 Visuell retorik  

Hur används symboler i affischerna? 

2.5 Anchorage och Relay   

Samspelar text och bild, förstås bilden utan texten och texten utan bilden? 

2.6 Alkoholdebatt 

Framträder det drag av den rådande alkoholdebatten? 

!55



Bilaga 5. Analysinstruktioner 

1. Bildbeskrivning (denotation)  

1.1.  Vad innehåller bilden?  

Här undersöker vi vad bilden faktiskt innehåller, som exempelvis:  

Människor  

Föremål 

Miljöer  

Situationer  

Bildkontext: (Förgrund, Bakgrund, Omgivning, Rubriker, Text m m)  

1.2.  Hur är bilden komponerad?  

Här undersöker vi hur bilden är komponerad för att se om det framkommer 

likheter och skillnader mellan bilderna. 

Gestalt 

Placering  

Bildvinkel  

Bildutsnitt 

Skärpa  

Blickriktning  

Ljus och kontrast 

Färg  

1.3. Hur är övrigt innehåll i bilden behandlat? 

Här undersöker vi närmre på andra komponenter som kan förekomma dolt eller 

öppet i affischerna. 

Symbol 

Varumärke, logotyp 

Metonymi 

Metafor 
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2. Tolkning (konnotation)  

2.1 Budskap i reklam 

Positiv/negativ: Är budskapet positivt eller negativt vinklat?  

Närhet:     Riktar sig budskapet till individen eller kollektivet?  

         Skapar budskapet igenkänning  

        Känns budskapet nära i tiden? 

      Är budskapet inbäddat i redan känd information 

Volym:      Är budskapet väl synligt för mottagaren? 

Diskuterbarhet: Är budskapet diskuterbart? 

Vi vill undersöka om affischerna innehåller budskapsstrategier. 

2.2  Reklam   

Använder sig sändaren av reklam? 

Använder sig sändaren av bilder? 

Finns affischen på en betald reklamplats? 

Förknippas affischen med en produkt som kan köpas? 

Skapar affischen ett sug eller begär? 

Vi vill undersöka om affischerna kan ses som reklamaffischer. 

2.3  Propaganda   

Använder sig sändaren av propaganda? 

Hur vill sändaren propagera sitt budskap? 

Försöker sändaren påverka människors inställning eller handlingssätt? 

Försöker sändaren sprida idéer och föreställningar om hur världen ser ut? 

Svart eller vitmålar sändaren verkligheten?  

Tar sändaren endast upp sin syn på verkligheten? 

Vi vill undersöka om affischerna kan ses som propagandaaffischer. 
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2.4  Känslor i reklam   

Är affischen känslosam eller rationell? 

Väcks någon av de primära känslorna av affischen?  
Glädje 
Sorg 
Ilska 
Rädsla 
Acceptans  
Avsmak 
Överraskning  
Förväntan 

Vi vill undersöka vilka känslor affischerna väcker för att jämföra likheter och 

skillnader mellan åren.  

2.5 Visuell retorik  

Hur används symboler i affischen? 

Påverkar sändaren tankar och beteenden genom att strategiskt använda symboler? 

Vi vill undersöka den visuella retoriken i affischerna för att jämföra likheter och 

skillnader mellan åren.  

2.6 Anchorage och Relay   

Samspelar text och bild? 

Förstås bilden utan texten? 

Förstås texten utan bilden?  

Vi vill undersöka om bild och text är sammankopplade i affischerna för att 

jämföra likheter och skillnader mellan åren. 

2.7 Alkoholdebatt 

Kan affischen kopplas till rådande års alkoholdebatt? 

Vi vill undersöka om affischerna kan kopplas till rådande års alkoholdebatt. 
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Bilaga 6. Analys av Systembolagets temaaffischer 

6.1 Analys av: Systembolaget (2004) 

Denotation 

Bilden har ett stående format där 

hälften av bilden utgörs av text och 

andra hälften  av en illustrerad bild. 

Den illustrerade bilden är en kvadrat 

med rundade hörn och olika frukter i. 

Rutan är grönblå i färgen och har ett 

vågigt mönster runt sig. De flesta 

frukterna är i gröna ton, nån enstaka är 

i mörkröd ton och en frukt är i gul ton. 

På en av frukterna finns det en röd 

insekt.  

 Bilden är illustrerad och har  

ingen direkt ljuspunkt eller skuggor. 

Frukterna har ingen specifik ordning utan är placerade runt om i rutan ovanpå 

varandra utan perspektiv eller vinklar. Illustrationerna är tvådimensionella med 

solida färger. Det är samma skärpa över hela bilden, ingenting sticker ut mer än 

något annat.  

 Under rutan med frukterna är det en text i en rektangulär form där det står i 

grönblå text i gemena tecken ”Friska & Fruktiga” och fortsätter sedan i svart text  

i samma teckengrad ”vita viner är oftast torra och sällan fylliga. Läs mer om våra 

5 smaktyper för vita viner i Katalogen eller på www.systembolaget.se." Typsnittet 

är en antikva i gemener, teckengraden är stor och luftig. 

 I affischens nedre högra hörn finns en grön ruta med en gul text står det 

Systembolaget i versaler. Bakgrundsfärgen på affischen är vit.  

 Blicken dras första till den färgstarka illustrationen och sedan till den undre 

texten.  
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Konnotation 

Den illustrerade rutan med frukterna innehåller två och ett halvt äpple, en och en 

halv kiwi, två hela och en klyfta citron, en klase med gröna och vinröda vindruvor 

och fem frukter som är svårtolkade men kan vara fikon eller fysalis. Tillhörande 

de flesta av frukterna finns ett eller flera blad eller löv. På ett utav äpplena sitter en 

nyckelpiga. 

 Budskapet vinklar sig mer till kollektivet än till individen då de mer allmänt 

talar om vitt vin och dess smakertyper. Affischen skapar igenkänning genom att 

bädda in budskapet i redan känd information. Texten i affischen informerar att vitt 

vin kan ha flera smaktyper vilket kan ses som allmänt känd information. 

Budskapet är diskuterbart på sättet att det presenteras nya smaktyper som kan 

skapa diskussion. 

 Sändaren använder sig av bilder som ökar intresset samt gör budskapet mer 

minnesvärt. Affischen kan ses som reklam då den direkt förknippas med vitt vin 

som säljs i sändarens butiker. Det kan skapas ett sug av reklamen då de använder 

ord som ”friska & fruktiga” samt en illustrerad bild med friska och fruktiga 

frukter. 

 Det kan tolkas som om sändaren försöker ändra mottagarens inställning 

samt sprida idéer och föreställningar genom att säga att friska och fruktiga vita 

viner är oftast torra och sällan fylliga. Sändaren propagerar genom att endast visa 

upp sin syn på verkligheten.  

 Den första känslan som väcks är glädje då bilden kan associeras med en 

varm sommardag vilket även skapar en typ av förväntan, att vinet kommer släcka 

törsten med en ljuvlig frisk och fruktig smak.  

 Sändaren påverkar mottagarens tankar genom att använda sig strategiskt av 

symboler genom att visa glada bilder på frukter som kan få tankarna att gå från 

tråkiga vita viner till glada friska och fruktiga vita viner . 

 Text och bild samspelar på så sätt att texten är fullt försåtlig utan bilden men 

bilden saknar mening utan texten. Bilden förser texten med en känsla och med 
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ytterligare mening, det vill säga att budskapet blir mer mottagligt och bilden gör 

affischer mer intressant.  

 Då 2004 års alkoholdebatt präglades av familjesplittringar, sänkt 

alkoholskatt och privatimport kan det konstateras att Systembolagets 

marknadsföring och den rådande alkoholdebatten inte speglar varandra.  
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6.2 Analys av: Systembolaget (2005) 

Denotation 

Bilden är i stående format och är 

uppdelad i tre lika stora horisontella 

delar där den övre och under delen 

består av linjer som går från långsida 

till långsida. Det är tre breda ojämna 

röda linjer på varje del samt två smala 

ojämna linjer mellan de röda, den övre 

smala linjen är grön och den under är 

blå. Den övre och under delen är 

likadana, förutom att i höger nedre 

hörn finns en grön ruta där det står 

Systembolaget i gul text med versaler.  

I mitten står det med stor teckengrad 

och i röd färg med gemener i ett antikva typsnitt ”Vad passar bäst till vad?”. 

Under står det i mindre teckengrad ”Fråga oss i butiken! (Eller använd 

Drycknyckeln på systembolaget.se)” allt detta är placerat på en vit bakgrund.  

Bilicken dras först till den stora texten som är inramad av de  färgade linjerna, 

sedan faller den ner på de nedre tjocka linjerna. Affischen har ingen luspunkt eller 

några skuggor då den är målad. 

Konnotation 

Den övre och under delen ser ut att vara målad med vattenfärg men kan även 

tolkas som utspillt vin. Uttrycket i affischen är en blandning av kreativt flöde och 

barnasinne då färgerna är klara och lekfulla.  

 Affischen skapar igenkänning genom att man mycket möjligt har ställt 

frågan, vad som passar till den tilltänkta maträtten? Budskapet kan ses som 
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diskuterbart då affischen informerar om tjänster som kan underlätta köpet och 

hjälper till att hitta det konsumenten söker eller inte visste fanns. 

 Affischen använder sig av bilder vilket kan förknippas med den röda färgen 

på rött vin. Affischen kan förknippas med hela Systembolagets sortiment då vi vet 

att det är just Systembolaget som står bakom affischen.  

 Sändaren försöker påverka människors handelssätt genom att uppmana dem 

till att ställa frågor till personalen i butiken eller att använda dryckesnyckeln på 

deras hemsida om man undrar vad som passar bäst till vad.  

 Första känslan av affischen är glädje från de klara och pigga färger som kan 

associeras med julen och tomten, detta ger en känsla av förväntan. Det kan även 

ge förväntan för vad dryckesnyckeln är för någonting och hur den används.  

 Sändaren kan tyckas påverka genom att använda sig utav konstnärliga 

uttryck i affischen som kan kopplas till ungdomlighet och skaparglädje. Men även 

förefattningen många kan ha att alkohol ökar det kreativa flödet. 

 Texten och bilden samspelar på sättet att bilden är oförståelig utan texten 

men texten är försåtlig utan bilden. Bilden förser texten med en mer lättsam 

känsla, budskapet blir mer mottagligt och bilden gör affischer mer intressant och 

iögonfallande.  

 2005 års alkoholdebatt präglas av ungdomars alkoholmissbruk, privatimport 

och sänkt alkoholskatt vilket inte framträder i affischen. Bilden är snarare lekfull 

och som skulle kunna tilltala ungdomar genom dess konstnärliga uttryck. 
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6.3 Analys av: Systembolaget (2006) 

Denotation 

Affischen har ett stående format med 

en vit bakgrund. Överst på affischen 

står det i svarta gemener i ett antikva 

typsnitt ”En av säsongens vanligaste 

frågor till vår kundtjänst:” under denna 

texten är det placerat ett djurhuvud 

med röd solid färg. 

 Under djurhuvudet står det i en större 

teckengrad ”Vad passar bäst till grillad 

biff med pepparrotssmör?”. Under 

denna text står det i en mindre 

teckengrad ”Pepparroten är, till 

skillnad från vad många tror, väldigt 

vinvänlig. Allra bäst till den här rätten är fylliga röda viner av smaktyperna 

”fruktig & smakrik” eller ”kryddig & mustig”.”. Under det står det i samma 

teckenstorlek i röd färg ”Fler grillrecept med dryckesförslag hittar du i 

Dryckesnyckeln på systembolaget.se”. 

Längst ner till höger hörn finns en grön ruta där det står Systembolaget med gul 

text i versaler.  

 Texten utgör strax över två tredjedelar av sidan men blicken dras först till 

det röda djurhuvudet och sedan till den stora svarta texten. Eftersom affischen 

endast består av text och en illustration finns det ingen direkt ljuspunkt eller några 

skuggor. Alla affischens element har samma skärpa och behandlas på liknande 

sätt.  
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Konnotation 

Det är en relativt texttung affisch med en bild på ett ox- eller tjurhuvud i 

oxblodröd färg i den övre delen. 

 Budskapet talar till individen då mottagarn som ska grilla biff med 

pepparrotssmör känner sig direkt träffad av texten. Då det även nämns att det är 

den vanligaste frågan just nu så kan man anta att det är många som blir träffade av 

budskapet. Budskapet känns nära i tiden då det är direkt säsongsbundet. 

Budskapet ses som diskuterbart då det är motsatsen till vad många trodde om röda 

viner och pepparrot. 

 Sändaren använder sig av en enkel bild som förknippas med maträtten som 

beskrivs i texten. Affischen förknippas med röda viner vilket säljs av sändaren, det 

förknippas även med maträtten vilket skapar ett sug och begär.  

 Sändaren försöker påverka mottagarens handlingssätt genom att börja 

dricka fylliga röda viner av smaktyperna ”fruktig & smakrik” eller ”kryddig & 

mustig till pepparrotssmör och grillad biff. 

 Acceptans är den första känslan som uppstår av affischen, att budskapet om 

den Svenska kulturen, grillat med alkohol, är som den är vilket helt enkelt 

accepteras. 

 Den oxblodsröda färgen kombinerat med bilden av oxen kan påverka 

mottagares tankar och beteenden, då den ger tankar till grillat och varma 

sommarkvällar. Systembolagets logotyp finns med i affischen som ökar 

igenkänningen och trovärdigheten då de är ett statlig bolag. 

 Text och bild är sammankopplade på sättet att texten är förståelig utan 

bilden men bilden är meningslös utan kontexten. Bilden tillför färg och intresse 

för budskapet samt igenkänning av djuret som skall grillas.  

 2006 års alkoholdebatt präglades av en stor kostnadsdiskussion, där 

kostnaden för samhället var betydligt lägre än vad tidigare uttalats. Andra mer 

lokala debatter präglades av att kommuner fick betala betydligt mer än vad som 

väntats för de skador som alkoholen har på dess befolkning. Privatimporten var ett 
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hett ämne som återkommer från tidigare år. Ingen av dessa debatterna speglas i 

affischerna. 
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6.4 Analys av: Systembolaget (2007) 

Denotation 

Affischen har en genomgående grön 

ton där en illustrerad växt är placerad 

längs med höger långsida. På växten 

finns det nedifrån och upp blad, en 

flaska där det  bredvid står i 

handskrivet typsnitt ”skruv kapsyl”, 

en rundad form där det bredvid står i 

samma typsnitt ”sushi” och längst ut 

hänger det en halv frukt där det 

bredvid står även här i samma typsnitt 

”äpple”.  

 Till vänster på sidan står det i 

stor teckengrad med gröna gemener 

och ett antikva typsnitt ”Bra att veta om vita viner”. Under det står det med 

samma gröna typsnitt men mindre teckengrad ”De passar lika bra till ost som till 

sushi. De bör inte serveras för kallt. Ungefär 10° är lagom. Kvaliteten bevaras lika 

bra med skruvkapsyl som naturkork. Fråga oss! Vi vet.”.  

 I det högra nedre hörn finns en grön ruta där det står Systembolaget med gul 

text med versaler.  

 Blicken dras i första hand till den stor gröna texten till vänster på sidan och 

sedan till den illustrerade rankan till höger. 

Konnotation 

Växtrankan som växer längs med höger långsida är tecknad likt med blyerts och 

på växtrankan växer det en vinflaska, en bit sushi och ett halvt äpple. Färgen i 

bakgrunden påminner om den gröna färger som används på vita viners 

flaskettiketter.  
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Affischen riktar sig mot kollektivet och är positivt vinklat då de presenterar en ny 

skruvkork som gör det möjligt att återförsluta flaskorna och bevarar kvaliteten 

lika bra som. Budskapet skapar igenkänning och är inbäddat i redan känd 

information genom att texten i affischen informerar att vinet skall vara kallt men 

den förser mottagaren med ytterligare information om den optimala temperaturen.  

 Sändaren använder sig av bilder som förknippas med produkten genom att 

den porträtterar en flaska med texten ”skruvkapsyl” bredvid. Affischen skapar sug 

efter ett kallt vitt vin och kan väcka ett ”ska ha” begär då den nya skruvkorken 

presenteras.  

 Det kan tolkas att sändaren försöker förändra mottagarens handlingssätt 

genom att presentera att vitt vin kan drickas till såväl ost som sushi och att det 

skall serveras omkring 10 grader. Sändaren tar endast upp sin syn på vilket 

temperatur som vitt vin skall serveras i, samt att det passar med ost eller sushi 

vilket inte alla kommer att anse.  

 Den första känslan som väcks är acceptans, det enkla formspråket samt den 

enformiga färgerna gör att budskapet blir mer intetsägande. 

 Växtrankan i bilden kan tolkas som en symbol för det ekologiska och 

miljövänliga vinet.  

 Bild och text samspelar på sättet att texten är förståelig men mindre 

intressant utan bilden men om bilden tas ur kontext blir den otydlig och 

oförståelig. Den tecknade växtrankan tillför mycket lite till texten men den gör 

budskapet något mer lättsamt att ta till sig. 

 2007 års alkoholdebatt präglades av diskussionen mellan de alkohol liberala 

och alkohol motståndarna. Det kan finnas drag av den liberala synen på alkohol i 

affischen, då växtrankan kan kopplas till hippie-eran då det målades organiska  

flower power mönster på Volkswagen bussar.  
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6.5 Analys av: Systembolaget (2008) 

Denotation 

Affischen har ett stående format med 

en ram runt sig i form av gröna blad. I 

mitten av affischen står det i stora 

röda gemener i antikva typsnitt ”Rött 

vin till julmaten?” Under det står det 

med samma röda typsnitt men i 

mindre teckengrad ”Ja, om du väljer 

mjuka & bäriga viner med en strävhet 

och fyllighet på max klockan” i slutet 

av meningen är det en symbol som 

föreställer cirkel med ca en femtedel 

ifylld. Under denna symbol fortsätter 

texten ”Behöver du hjälpa att välja 

fråga gärna oss!”.  

 Bakgrunden är vit och texten ser ut att vara en del av bakgrunden medan 

ramen med bladen ligger på bakgrunden den har en skugga. Ljuskällan kommer 

ifrån vardera sida då skuggorna ligger in mot mitten av bilden. Alla bladen är i 

skärpa och ligger lite huller om buller längs med sidorna.  

 I det högra nedre hörn finns en grön ruta där det står Systembolaget med gul 

text med versaler.  

 Blicken dras först till den stora röda texten och sedan till den gröna 

bladramen, den övriga texten kommer först i tredje hand.  

Konnotation 

Bladen som beklär ramen är svårdefinerade men liknar en blandning av 

lingonblad och pilträdslöv.  
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Affischen är positivt vinklad med den röda och gröna färgen som direkt associeras 

med julen. Budskapet skapar igenkänning då frågan ”rött vin till julmaten” 

troligen kommit upp under något julfirande. Budskapet känns nära i tiden då det 

är bundet till den aktuella säsongen.  

 Sändaren använder sig utav en bakgrundsbild som ger bilden stämning som 

förknippas med högtiden. Affischen förknippas med rött vin som kan köpas i 

Systembolagets butiker, den skapar även ett sug efter rött vin då de använder ord 

som mjuka och bäriga viner.  

 Sändaren försöker propagera för sitt budskap genom att ge information om 

att rött vin passar till julmaten om du väljer rätt röda vin. Sändaren tolkas försöka 

få mottagaren att byta handlingssätt genom att presentera en ny dryck till 

julbordet.   

 Första känslan som väcks av affischen är förväntan, förväntan till julen och 

till julbordet med alla dess läckerheter, inklusive de alkoholhaltiga dryckerna som 

kan ses som tradition till maten.  

 Affischens bild kan ses som en symbol för julen och på sätt upphöja 

julstämningen i affischen. Systembolagets logotyp finns även med i affischen som 

ökar igenkänningen och trovärdigheten då de är ett statlig bolag. 

 Text och bild är knappt sammankopplade, texten är förståelig utan bilden 

men bilden är endast löv utan texten. Bilden tillför en känsla av ombonat och jul 

till texten vilket gör budskapet mer tilltalande.  

 2008 års alkoholdebatt präglades av alkoholmissbruk inom familjer samt 

hur det blir ett växande problem för samhället. Debatten handlade även om hur en 

eventuellt sänkt alkoholskatt skulle påverka den illegala privatimporten. Ingenting 

av detta kan ses i affischen, snarare att den marknadsför ytterligare drickande, 

men den marknadsför vin och inte snaps vilket ses som positivt.   
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6.6 Analys av: Systembolaget (2009) 

Denotation 

Affischen har ett stående format där 

förgrunden består av två delar av en 

lök nere till vänster och en hög med 

gröna örter nere till höger. I nedre 

mitten av bilden står det en vit tallrik 

med en kniv och gaffel på till vänster 

och ett spett med något ljust med 

bruna ränder på till höger. Under 

spetten ligger en brun sås på den vita 

talriken. Bakom talriken till vänster 

ligger en vit lila lök, snett bakom den 

ligger några gröna grönsaker samt 

några beiga runda grönsaker.  

 Till höger bakom tallriken finns en brun skål i med något beiget i. Bakom 

skålen ligger det gröna blad.  

 Rakt bakom den vita talriken står det en stor svart tavla med en svart ram 

runt. På tavlan står det i centrerad text i antikva typsnitt med stora vita gemener 

”Mjukt rött till fisken”. Texten fortsätter med mindre teckengrad ”Till stekt eller 

grillad fisk passar ett mjukt & bärigt rött vin. Behöver du hjälp att välja, fråga 

gärna oss! 

 Bakom tavlan är det vitt och under tavlan och talriken är det en grön och vit 

rutigt mönster.  

 Ljuspunkten kommer snett uppifrån då skuggorna ligger längs med bordet. 

Blicken dras först till  den stora texten och sedan till maten på talriken.  

 Bildens förgrund är i fokus med en något suddigare bakgrund. Färgerna är 

klara och ljusa.  
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Konnotation 

Det uppdukade bordet består av två halvor Schalottenlök och en tallrik med 

grillad vit fisk och champinjoner på grillspätt, vid andra sidan tallriken ligger en 

liten hög med färska gröna örter. På båda sidorna av tallriken ligger det två 

respektive fyra sparrisar och en respektive två champinjoner. Bakom dessa ligger 

en knippe persilja på varsin sida av den svarta tavlan. Bakom tallriken till höger är 

det en liten skål av trä som ser ut att innehålla någon form av tjock sås eller smör. 

På andra sidan av tallriken ligger där en hel vitlök.  

 Bilden i affischen riktar sig till individen då endast en måltid är uppdukad, 

medan texten riktar sig till kollektivet genom att mer allmänt informera om att 

även rött vin passar även till fisk. Budskapet är diskuterbart för att det kan ses som 

mest vanligt att drick vitt vin till fisken, på så sätt kan det skapa diskussion.  

 Sändaren använder sig av bilder i affischen vilket gör den iögonfallande och 

minnesvärd. Affischen förknippas med rött vin vilket kan köpas på Systembolaget 

samt matvaror som inte sändaren säljer. Affischen skapar ett sug efter att prova 

rött vin till en väl tillagad fiskrätt.  

 Sändaren propagerar sitt budskap genom att presentera en aptitlig fiskrätt 

med ett tillhörande mjukt och bärigt rött vin. Sändaren försöker ändra mottagarens 

inställning genom att ge ideér angående rött vin till fisk, att rött vin genom sin 

smakkaraktär fungerar lika väl till fisk som kött. Eftersom inga alternativ till det 

röda vinet presenteras kan det ses som om sändaren endast presenterar sin syn på 

verkligheten.  

 De första känslorna som affischen väcker är glädje och förväntan, en 

förväntan att äta god mat, samt glädje eftersom det är en trevlig bild med 

behagliga färger och fint formspråk. 

 Sändaren kan påverka mottagarens tankar om rött vin då de kopplar det till 

god mat när de använder sig av fina råvaror och en fint uppdukad måltid i varma 

och mjuka färger. Den svara griffeltavlan som texten är placerad på inger en 

känsla av ombonat.  
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Texten och bilden samspelar på så sätt att texten talar till viss del för sig själv men 

bilden tagen ur kontext är endast en bild på en måltid. Bild och text tillsammans 

ger dock varandra en ytterligare mening som gör budskapet dels mer intressant 

men också mer minnesvärt och engagerande. 

 2009 års alkoholdebatt präglades av den illegalt privatimport och sänka 

alkoholskatter men även en diskussion om gårdsförsäljning av alkohol startas 

detta året, där debatten handlar om att svenska vingårdarna vill få sälja sina egna 

viner på gården. Det sistnämnda är någonting som kan antydas i bilden men 

endast vagt då det kan ses som om måltiden och den svarta tavla var på en 

restaurang i lantlig stil.  
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6.7 Analys av: Systembolaget (2010) 

Denotation 

Affischen är i stående format och är 

uppdelad i tre lika stora horisontella 

delar.  I den undre delen av bilden är 

en rosa platt talrik placerad i mitten 

med två gröna grönsaker på den 

vänstra sidan av tallriken. På den rosa 

talriken står det en vit kupad tallrik 

med mat i som består av en vit massa 

med gröna och orange grönsaker i 

samt en gaffel. Endast två tredjedelar 

av tallrikarna är synliga samt halv 

gaffeln. På tallrikarnas vänstra sida 

finns det en liten vit skål med en gul 

vätska i, mellan den vita och den rosa tallriken ligger det en skiva bröd. Till höger 

om tallrikarna finns en blå skål med gröna blad i. Ovanför denna skål står det 

ytterligare en liten vit tallrik finns någonting vitt och grynings i med en beige sked 

tvärs över tallriken.  

 I den översta delen av bilden står det med stor svart text i ett kurvigt typsnitt 

”Torrt Vitt till Risotton”. Under denna texten fortsätter det med svart text i mindre 

teckengrad och rakare typsnitt ”Till en krämig risotto med vårens primörer passar 

ett friskt & fruktigt vitt vin. Behöver du hjälp att välja, fråga oss.”. 

 Affischens bakgrund är vit med rosa och grönt mönstrade ovala ringar med 

vågade kanter.  Bakgrunden är ljusare i affischens övre del.  

 Bildvinkeln på dessa objekt är rakt ovan ifrån med samma skärpa och 

kontrast över hela bilden. Bildens ljuspunkt kommer ifrån det övre vänstra hörnet. 

 Blicken dras i första hand till affischens under del och den uppdukade 

måltiden, sedan till den stora svarta texten.  
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I det högra nedre hörn finns en grön ruta där det står Systembolaget med gul text 

med versaler.  

Konnotation 

Affischen porträttera en uppdukad måltid som består av risotta med sparris och 

morötter, i den vita skålen till vänster finns det olivolja som den under brödskivan 

kan doppas i. Vid sidan av risotton ligger det två salladslökar. Till höger om maten 

är det en skål med spenat och ovanför spenaten står det en tallrik med flingsalt 

och en sked tvärs över fatet. Måltiden står placerad på en gammeldags grön och 

rosa mönstrad duk.  

 Bilden i affischen riktar sig till individen då det endast är en måltid 

uppdukad men budskapet kan ses rikta sig mer till kollektivet. Budskapet är  

positivt vinklat samt att det är nära i tiden då det i texten nämner att det är vårens 

primörer som serveras vilket gör budskapet säsongsbundet.  

 Sändaren använder sig av bilder för att väcka mottagarens intresse för 

budskapet och produkten som sändaren säljer i sina butiker. Affischen skapar ett 

sug och begär efter den krämiga risotton med vårens primörer med ett friskt och 

fruktigt vitt vin till.  

 Det kan ses som om sändaren propagerar för vitt vin genom att inte ge något 

annat alternativ till mottagaren. Sändaren försöker även påverka mottagarens 

handlingssätt genom att väcka intresset för vitt vin och på så sätt ändra 

mottagarens syn på verkligheten.   

 Den primära känslan affischen väcker är en form av förväntan, då bilden 

och texten skapar en hunger och ett sug efter en krämig risotto med ett friskt och 

fruktigt vin till. 

 Sändaren kan påverka mottagarens tankar och beteende genom att 

presentera vitt vin med en aptitlig rätt med mjuka och varma färger. 

 Bilden och texten är sammankopplade på sättet att texten skulle fungera 

utan bilden men bilden förser texten med en ytterligare mening. Texten blir dock 
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torr och ganska intetsägande utan bilden medan bilden är trevlig och aptitlig även 

utan texten men den sänder inte ut något budskap. 

 2010 års alkoholdebatt präglades av diskussonen om alkohol är bra eller 

dåligt för samhället samt om vingårdarna i Sverige skulle få ha försäljning av sina 

egna viner på sina gårdar. Det kan ses som den rådande diskussionen om 

gårdsförsäljningen speglas i affischen där maten skulle kunna vara serverad på en 

lantgård. Men den övergripande tolkningen är att Systembolaget inte har tagit 

hänsyn till den rådande alkoholdebatten i sin marknadsföring.  
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6.8 Analys av: Systembolaget (2011) 

Denotation 

Affischen har ett stående format och 

är uppdelad i tre horisontella delar 

där den övre och under delen är 

integrerad i bakgrunden och den 

mittersta delen är en grön text i ett 

sanseriftypsnitt i gemener med stor 

teckengrad där det står ”Med smak av 

vår”. Under står det i samma gröna 

färg men med ett antikva typsnitt och 

mindre teckengrad ”Till salladen med 

havskräfta och getost passar ett friskt 

& fruktigt vitt vi. Behöver du hjälp 

att välja, fråga oss.”. 

Bakgrunden är beige med en spräcklig struktur. Längst ner i mitten på affischen 

står det en vit talrik med randig struktur med gröna blad, en grön sås, två röda 

grönsaker och två bruna kurvade skaldjur. Till höger om tallriken ligger en kniv 

och en gaffel på varandra på en grå tygbit. Bestickens skaft är gula, ovanför 

besticken står den kruka med örter.  

 Till vänster på ett vitt fat med grå struktur ligger en avlång brödbit. På fatet 

samt ovanför ligger en växtranka med gröna blad som leder blicken till den övre 

delen av affischen. I det vänstra övre hörnet står en låda som endast sticker ut så 

ena hörnet syns, i lådan växer det gröna örter. Till höger om lådan ligger två bruna 

lökar som börjat gro. I affischens högra övre hörn står det ett silverfärgat kärl med 

gröna blad i. Endast halva kärlet är synligt i affischen.  

 Den övergripande färgtonen på affischen är grön med ljuspunkten som 

kommer in ifrån vänster långsida. Ljuset är mjukt och inte särskilt starkt.  
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Konnotation 

Affischen porträtterar en måltid där det skall föreställa att personen som lagat den 

är jordnära och odlar det mesta själv. Måltiden består av två halvor havskräfta 

med getost fyllda grillade paprikor. Det står odlade örter runt om tallriken samt en 

fralla bröd till vänster om tallriken som ligger placerad på ett fat av vit marmor.  

 Bilden i affischen riktar sig till individen då det endast är en uppdukat 

måltid och texten beskriver att vitt vin passar till salladen med syftning till just 

den uppdukade måltiden. Budskapet skapar igenkänning och är inbäddat i redan 

känd information då det kan ses som allmänt känt att vitt vin passar till skaldjur 

och att havskräftor faller in under den kategorin.  

 Sändaren använder sig av bilder vilket gör affischen mer minnesvärd vilket 

kan öka intresset för produkten. Affischen förknippas med vitt vin som 

Systembolaget säljer i sina butiker. Sändaren väcker även ett sug efter den 

aptitliga måltiden samt dess tillhörande dryck som presenteras som friskt och 

fruktigt i affischen. 

 Sändaren påverkar mottagaren genom att sprida ideér och väcka ett intresse 

för vad som kan ätas till vitt vin eller vad som drickas till havskräftor. Sändaren 

tar endast upp sin syn på verkligheten genom att endast presentera vitt vin som 

alternativ till rätten.  

 Den första känslan som väcka av affischen är glädje då den associeras med 

våren och egen odlade grönsaker och örter. 

 Sändaren påverkar mottagarens tankar och beteende genom att använda sig 

utav den gröna färgen och de växande plantorna som en symbol för våren och för 

växtligheten. Mottagaren blir påverkad på sättet att de får vårkänslor och längtar 

till den ljusa och varma sommaren.  

 Bilden och texten samspelar med varandra på sättet att de tillför varandra 

mening, utan kontext är texten förståelig. Medan bilden utan texten endast är en 

bild på ett hippt dukat bord med fina råvaror.  
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2011 års alkoholdebatt präglades av diskussionen om sänkta alkoholskatter och 

hur de skulle påverka den illegala privatimporten. Debatten om en eventuell 

legalisering av alkoholförsäljning på svenska vingårdarna fortsatte. Ingen av dessa 

debatterna speglas i affischen i fråga.  
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6.9 Analys av: Systembolaget (2012) 

Denotation 

Affischen är i stående format och har 

en huvudsaklig grön ton över sig. 

Den under delen består av olika 

former av grönsaker uppradade. 

Längst till vänster sticker det ut en 

mörk låda med gröna långa grönsaker 

och vita lökar i. Till höger om lådan 

l igger det avlånga rosa röda 

grönsaker med vita ändar och långa 

blast. I mitten av den undre delen 

ligger det några ört kvistar som är 

ihop knutna med ett tunnare snöre. 

Till höger om örterna återkommer de 

vita lökarna. Ytterligare till höger ligger det ett större antal gröna strån. Längst ut 

till höger sticker det ut ungefär en tredjedel av en stor skål där det ligger fyra 

avlånga gröna grönsaker i. Under skålen är det en grön ruta med texten 

Systembolaget i gula versaler.  

 Grönsakerna längst ner i bild upptar en tredjedel av affischens yta. 

Affischens övre del tas upp av en stor grön text skriven i ett antikva typsnitt i 

gemener där det står ”Välkommen till det gröna” över två rader. Under fortsätter 

texten i samma typsnitt och färg men i en mindre teckengrad ”Fråga oss om 

drycker som passar till smakrika vegetariska rätter.  

 Bakgrunden är en liggande grönmålad panel som täcker hela affischen. 

Färgerna går i jordtoner med undantag för de rosa röda grönsakerna längst ner på 

sidan.  
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Blicken dras först till den undre delen av bilden då det är där färgerna befinner sig 

samt att den delen är den tyngsta delen av bilden. Skärpan är konstant över hela 

bilden, det verkar vara flera ljuskällor. 

Konnotation 

Bilden består av en ljust grönmålad liggande panel som liknar en fasad på ett hus. 

På panelen ligger det längst ner på bilden ifrån vänster till höger en trälåda med 

sparris och vitlök, ett knippe rädisor, ett knippe färska örter som är knutet med ett 

hampa snöre, till höger om dem ligger det fem vitlökar, sedan ett knippe gräslök 

och längst till höger står det en trä skål med fyra zucchini. 

 Det finns en obalans bland grönsakerna, denna obalansen utgörs i storleken 

på dem. Då sparrisarnas storlek överstiger storleken på zucchinisarna vilket inte är 

verklighetstroget. Det förekommer även en förvirring när det kommer till 

ljuspunkt och skuggor. Det verkar vara flera ljuspunkter, som om bilderna är tagna 

oberoende av varandra och sedan ihopklippta samt att vissa av skuggorna känns 

konstgjorda och efter retuscherade.  

 Affischer inger en positiv känsla genom att skriva ”välkommen” och ta 

emot mottagaren. Budskapet riktar sig till individen på samma sätt, att ordvalet i 

affischen lyder ”välkommen” vilket syftar till en individ i singular. Budskapet 

känns nära i tiden då vegetarisk mat började uppkomma mer och mer under detta 

år. Vilket även gör busskapet diskuterbart, att det är en moderna vinkel som 

anammar det nya och moderna.  

 Sändaren använder sig utav bilder i affischen för att skapa ett intresse för 

budskapet. Affischen förknippas med alkohol eftersom det är Systembolaget som 

står bakom affischen som deras logotyp i hörnet visar.  

 Sändare försöker påverka mottagarens inställningar och ideér genom att 

uppmana mottagaren till att fråga personalen vad som passar till den grönare 

måltiden och på så sätt visa att de är kunniga inom vegetariska rätter.  
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Den första känslan som slår är överraskning, att de marknadsför vegetarisk mat 

och inte vitt eller rött vin till fisk eller kött. De nämner inte någon alkohol eller 

alkoholfri dryck utan hänvisar till att fråga personalen vilket gör att konsumenten 

blir nyfiken.  

 Sändaren försöker påverka mottagaren genom att presentera att vegetariska 

rätter också passar deras drycker.   

 Det finns en sammankoppling mellan texten och bilden, de utspridda 

grönsakerna i affischen kan vara råvaror till en vegetarisk rätt och öppna upp till 

ideér. Texten kan verka utan bilden men bilden kan inte verka utan texten då utan 

texten skulle bilden vara grönsaker utan mening. 

 2012 års alkoholdebatt präglades av en het diskussion mellan de alkohol 

liberala och motståndarna till alkoholen samt den återkommande alkoholskatten 

och gårdsförsäljningen. Ingen av dessa rådande debatter speglas på något sätt i 

affischen.  
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6.10 Analys av: Systembolaget (2013) 

Denotation 

Affischen är i stående format och 

består till störst del av vita rutor. 

Längst upp på bilden finns en 

silverfärgad horisontell stång som går 

genom affischen, på högra sida hänger 

det ett brunt redskap och två 

silverfärgade spättsar. Till höger om 

den hänger det åtta bruna avlånga 

bitar som sitter ihop med varandra. 

Längst till höger hänger ett knippe 

med gröna blad.  

 Under stången till vänster står 

det med stora svarta gemener 

”Lammets bästa vänner” Under det står det med mindre teckengrad ”Mat + 

Dryck. Vi vet hur.”. Till höger om denna texten är det en svart cirkel med texten 

”Varsågod och läs mer i vår folder.” Texten är i samma antikva typsnitt som 

övriga texten men är mindre i teckengraden och vit. Texten är något tippad åt 

höger.  

 I det högra nedre hörnet finns en grön ruta där det står Systembolaget med 

gul text i versaler. 

Ljuspunkten kommer ifrån det övre vänstra hörnet och skuggorna är skarpa och 

tydliga. Ljuset är gult och starkt.  

 Blicken dras först till den stora och kontrastrika texten och sedan till 

råvarorna och verktyget som häger.  
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Konnotation 

Bilden liknar ett modernt lantkök med de vita kakelplattorna och krokarna som 

maten och grillspettet hänger på. Ljuskällan är gul och varm i jämförelse till den 

annars kalla och kala tonen i bilden.  

 Budskapet är riktat åt det positiva hållet då texten beskriver att lammet har 

bästa vänner vilket ses positivt. En del av budskapet skapar igenkänning då de 

skriver ”mat + dryck. vi vet hur” och det kan ses som allmänt känt att 

Systembolagets personal är kunniga inom området.  

 Sändaren använder sig av en bakgrundsbild som tillför mening till 

budskapet samt gör det mer intressant. Affischen förknippas med Systembolaget 

genom att deras logotyp finns på affischen vilket gör att mottagaren förknippar 

budskapet med alkoholhaltiga drycker.  

 Sändaren försöker påverka mottagarens handlingssätt genom att skapa ett 

intresse för budskapet och att fråga personalen vilken dryck som passar till lamm. 

 Första känslan som väcks är förväntan, förväntan för att ta reda på vad det 

är som passar till lamm. Samt att undersöka vad foldern innehåller och vad för 

några tips den kan ge. 

 Sändaren försöker påverka mottagarens tankar och beteenden genom att  

hänvisa till köket genom bakgrundsbilden med de vita kakelplattorna. Att istället 

för att endast konsumera mat och dryck blir mottagaren inspirerad att själv laga 

maten och köpa en passande dryck till.  

 Texten och bilden har inte ett speciellt starkt samspel då de inte är direkt 

sammankopplade. Texten är förståelig om än mindre attraherande utan bilden, 

men bilden är kal och oförståelig utan kontexten av texten. Bilden tillför 

engagemang i budskapet samt att affischen blir mer i ögonfallande med bilden.  

 År 2013 var ett år som präglades av många debatter och diskussioner i 

samhället gällande alkohol, bland dem var debatten om en höjd ölskatt en av de 

framträdande, även den smugglade privatimporten och näthandeln av alkohol var 

heta ämnen. En ny diskussion tog sin form under 2013 som handlade om 
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Systembolagets hemleverans av alkohol samt den omskrivna gårdsförsäljningen 

återkom under året. Inga av dessa debatter speglas på något sätt i affischen.  

Det kan tolkas som att drag av den rådande diskussionen om gårdsförsäljningen 

speglas i affischen där måltiden skulle kunna serveras på en lantgård. Men den 

övergripande slutsatsen är att Systembolaget inte har tagit hänsyn till den rådande 

alkoholdebatten i sin marknadsföring. 
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