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ABSTRACT  

  

‘A society where alcohol can be enjoyed with care for one’s health so that no one takes 

damage’ is the vision of Sweden’s alcohol monopoly Systembolaget. In its foundation 

Systembolaget aims to always inform citizens of the risks associated with alcohol 

consumption through various ways of marketing, without ever encouraging its recipients to 

buy alcohol. Since Systembolaget is a monopoly there is no other way to turn, which 

makes it paramount that they do not abuse their position of power to break their vows of 

engaging in this social marketing.  

  
This paper aims to explore how well Systembolaget keeps to not overlapping regular 

marketing with its own societal engagement, through a semiotic analysis of one of their 

campaign films called “Exercising & Drinking”– also with two interviews of people 

related to the making of this film.  

  
Regarding the results it seems as if they have failed to keep their promise of informing the 

involved risks of alcohol consumption in this particular film. Here they have also failed in 

their pursuit of not encouraging the consumption of alcohol, though not directly– They 

portrayed social gatherings of happy people consuming alcoholic beverages in various 

locations such as pubs, restaurants, parties, clubs and at home. This is a dubious crossing 

of their foundation, though a crossing nonetheless.  

  
The implications of this paper can be summed up as Systembolaget having failed in their 

social marketing, meaning that if they’ve done it once they could most certainly have done 

it again, which makes it important that future campaigns be scrutinized for further 

mistakes. For companies in a position of power as immense as Systembolaget, continued 

scrutiny so that no boundaries are overstepped is of major importance 
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1. INLEDNING  

Systembolagets uttalade roll är att bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar 

genom argumentet att alkoholrelaterade problem blir färre om försäljning av alkohol 

bedrivs utan att styras av vinstintresse. Detta uppdrag styrs av alkohollagen,  

Systembolagets avtal med staten och av statens ägardirektiv. Systembolaget stärker detta 

påstående ytterligare i sin företagsvision av ”Ett samhälle där alkohol njuts med omsorg 

om hälsan så att ingen tar skada”. Systembolaget menar alltså att de kan hjälpa folket 

genom att bidra med sin kunskap om alkohol för att förbättra alkoholvanor och inspirera 

till medvetna dryckesval. (Systembolaget, Systembolagets alkoholpolitiska roll, u.å.).  

 Systembolaget blir ur en PR-synvinkel intressant att studera som företag, just på grund av 

deras grundläggande motsättning av att sälja och marknadsföra alkohol samtidigt som de 

vill minska alkoholkonsumtion, detta är en markant skiljelinje från ett vanligt företags 

målsättningar. I samklang med att det inom Sverige och EU råder så kallad självreglering 

av marknadsföring inom alkoholreklamsbranschen (IOGT, Fakta om alkohol och 

alkoholreklam, u.å.) är det viktigt att deras kampanjer inte går okontrollerade.  

I denna studie undersöker jag ifall Systembolaget i en av deras kampanjfilmer är tydliga 

med att de ”inte marknadsför eller försöker locka till köp av drycker” (Systembolaget, 

varför vi gör reklam, u.å.). Att marknadsföra ett alkoholmonopol utan att uppmuntra till 

dess konsumtion är en svår balansgång att upprätthålla och är således viktig att närmare 

granska, särskilt eftersom att självreglering innebär att granskningsansvaret huvudsakligen 

ligger hos konsumenten (IOGT, Fakta om alkohol och alkoholreklam, u.å.).   
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1.1 Syfte och frågeställningar  
  
  

Syfte:  

  

I denna studie har jag undersökt hur Systembolaget och Forsman & Bodenfors i 

kampanjfilmen "Exercising & Drinking” förhåller sig till, och presenterar, Systembolagets 

uppdrag att inte locka till köp av alkoholhaltiga drycker samt jämför det med om de följer 

Konsumentverkets (2016) riktlinjer för måttfull alkoholreklam.  

  

Frågeställningar:  

• Hur beskriver Kommunikationsansvarig på Systembolaget Systembolagets 

uppdrag och mål med kampanjfilmen?  

• Hur beskriver Art Director på reklambyrån Forsman & Bodenfors byråns uppdrag 

och mål med kampanjfilmen?  

• Motsvarar bildanalysens slutsatser vad Systembolaget och Forsman & Bodenfors 

menar att filmen kommunicerar?  

• Stämmer kampanjfilmens helhet överens med Systembolagets uppdrag att 

informera om alkoholens risker och att inte locka till köp av alkoholhaltiga 

drycker?  

  

1.2 Bakgrund  

  
1.2.1 Systembolaget   

  

Systembolaget är ett statligt ägt alkoholmonopol för all återförsäljning av drycker som 

innehåller mer än 3.5% alkohol. Idén bakom Systembolaget är att försäljning av alkohol 

utan vinstintresse begränsar konsumtionen och håller på så vis alkoholrelaterade problem 

nere. Genom att begränsa tillgänglighet till specifika affärer med begränsade 

öppningstider på veckodagar och lördagar hålls konsumtionen nere. Åldersgränsen för att 

köpa alkohol på Systembolaget är från 20 år, till skillnad från livsmedelsaffärer där 

alkoholhaltiga produkter till och med 3.5% säljs från 18 år. Även på etablissemang med 

alkoholtillstånd är åldersgränsen 18 år (Systembolaget, varför vi finns, u.å.). På  

Systembolagets hemsida kan man från den upplagda statistiken utläsa att deras försäljning 

har ökat de fyra senaste åren, likaså har deras trovärdighet ökat varje år under samma 

period (Systembolaget, Försäljningssiffror, u.å.).  
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Målgruppen för Systembolagets kampanjer är svenska medborgare över 18 års ålder, 

kunder såväl som icke kunder, dvs de som är för unga för att dricka samt de som 

överhuvudtaget inte dricker. Det stora målet för Systembolagets kampanjer är att visa 

fördelarna med monopolet och på så vis argumentera för dess fortsatta existens. Eftersom 

Systembolaget är statligt ägt tillåts företaget inte att propagera för alkoholmonopolet. 

Istället fokuserar de på fakta och konsekvenser av en fri alkoholmarknad med tanken att om 

folket får en helhetsbild kommer de att stötta idén om ett monopol snarare än den fria 

marknaden (Systembolaget, varför vi gör reklam, u.å.). I över 15 år har Systembolaget 

jobbat med reklambyrån Forsman & Bodenfors.  

  

 1.2.2 Regler om alkoholreklam  

  

Enligt Konsumentverket (Marknadsföring av alkohol, 2016) måste marknadsföring av 

alkohol lämna både neutral och saklig information om produkten. Konsumentverket 

använder ordet måttfullhet för att beskriva tillåten alkoholreklam. Måttfullhet förklaras bäst 

genom att förklara vad som inte är måttfullt, vilket konsumentverket exemplifierar då de 

säger att det är ”osaklig information är värdeomdömen eller anspelningar på  

högtider/årstider eller särskilda stämningar” (Konsumentverket, Marknadsföring av 

alkohol, 2016).   

  

IOGT-NTO är ett organ som arbetar med alkoholpolitik inom EU (IOGT, Om oss, u.å.). De 

förklarar att inom alkoholreklamsbranschen gäller självreglering, vilket betyder att företagen 

själva ser över att de utsatta reglerna följs, således bygger regleringen huvudsakligen på att 

konsumenterna själva anmäler reklamer. Varför IOGT menar att konsumenterna har 

ansvaret beror på att sannolikheten för att dessa alkoholföretag ska anmäla varandra inte är 

särskilt stor, då det kan ge konsekvenser för hela branschen. (IOGT, Fakta om alkohol och 

alkoholreklam, u.å.).  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI  

  

 2.1  Tidigare forskning  
  
I forskning kring Systembolaget sätts många olika aspekter av företaget i rampljuset, vari 

monopolet ofta berörs. Om deras externa kommunikation finns däremot enbart några C- 

uppsatser, även de inom ämnet för medie- och kommunikationsvetenskap:  

  
Angelica Fredrikssons (2011) uppsats problematiserar monopolet och ger en kritisk syn på 

om de faktiskt håller vad de står för, alltså inte uppmuntran till alkohol i sin externa 

kommunikation. Denna uppsats försöker, likt min egen, att problematisera och analysera 

Systembolagets externa kommunikation. Slutsatser dragna från denna undersökning är att 

man ska tänka på Systembolaget som serviceinriktade, kunniga, altruistiska och 

inspirerande–med ett tydligt etos som står för ansvar och omtänksamhet.  

  
Josephine Bergenmar Lager och Younsun Lee (2010) går in på djupet i en 

dekonstruerande analys av hur Systembolaget har gått till väga vid skapandet av 

kampanjfilmerna Rus och Festen. Uppsatsens syfte var att undersöka hur 

kampanjfilmernas budskap formuleras, men även hur de genom dessa berättar om de 

bakomliggande problemen av alkoholkonsumtion. Vad uppsatsen kom fram till var att de 

undersökta kampanjerna snarare bör ses som kommersiella produktioner än som 

hälsokommunikation, eftersom att de följer marknadsstrategier, men inte rutiner för 

utarbetad hälsokommunikation. Samt att effekten har likställts med effektiviteten, d.v.s. att 

framgång låg i uppmärksamhet snarare än effektivitet. Grunden till denna slutsats ligger i 

att Systembolaget saknade relevant uppföljningsarbete, konkreta beteendemål och 

demografiskt valda målgrupper.  

  

Linn Pettersson (2012) problematiserar Systembolagets motsättningsfulla försäljning av 

alkohol med målsättning att minska alkoholkonsumtionen genom att analysera 

Systembolaget retorik, med fokus på texter från tidningen Bolaget. Denna uppsats är 

intressant för mig då även den utforskar Systemets förhållning till regler kring främjande av 

alkohol, och hur de på retoriskt vis rör sig runt dessa regleringar. Slutsatsen visar att när 

Systembolaget pratar om drycker positionerar de sig som experter, och när de inte själva 

innehar den relevanta kunskapen tar de hjälp av experter, vilket leder till att man ska kunna 

lita på Systembolaget. De menar även att själva vägen till sunt drickande ligger i kunskap 

om alkoholen.  
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Uppsatsen som ligger närmst min egen är Angelica Fredrikssons ”Inga kylda drycker”- en 

fallstudie av Systembolagets externa kommunikation. Den problematiserar som sagt även 

hur Systembolagets handlingar tas emot i relation till deras intentioner med 

upprätthållandet av monopolet. En större skillnad är att min studie inte berör monopolet 

med samma fokus som Fredrikssons uppsats.  

  

  
I Social marketing for public health utforskar Karin Ekström och Lena Hansson (2011) 

hur social marknadsföring används som strategi för att ändra hälsobeteenden i världen 

idag. I denna boken uppvisas flera olika lyckade kampanjer startade av regeringar såväl 

som medborgare. Genom att belysa problem och trender i social marknadsföring och 

global allmänhälsa fokuserar varje kapitel på ett specifikt land och hur de ändrat specifika 

hälsobeteenden. Ett av kapitlen behandlar Systembolaget och undersöker ett flertal av 

företagets externa kommunikationskampanjer. Dessa undersökningar kom bland annat 

fram till att meningen bakom Systembolagets kampanjer var att öka förståelsen för varför 

de finns till, men även för att öka de positiva attityderna gentemot Systembolaget.   

  

I en jämförande undersökning som varade mellan 2002 och 2007 visar Ekström och 

Hansson att de positiva attityderna gentemot Systembolaget steg från 49% till 65%. Vad 

de även lyckats utröna är att Systembolaget lägger enorm vikt vid att framstå som en 

modern affär som är konsument-vänliga, samt att deras produkter är av högsta kvalité 

(Ekström, Hansson, 2011, s.191-193).  

  

 2.2  SOCIAL MARKNADSFÖRING  
  
Likt kommersiell marknadsföring vars primära objektiv är att sälja varor och tjänster, är 

social marknadsförings primära syfte att influera önskade beteenden. Dessa 

beteendeändringarna sker oftast på ett av fyra sätt (Cheng, Lee, Kotler, 2011, s.3);  1) 

acceptera ett nytt beteende (ex. sopsortering); 2) avslå ett potentiellt oönskat beteende 

(ex. börja dricka); 3) modifiera ett nuvarande beteende (ex. minska alkoholkonsumtion); 

eller 4) överge ett gammalt och oönskat beteende (ex. vardagsdrickande). Det kan röra sig 

om allt från uppmuntran av ett engångsbeteende, eller etableringen av en vana och 

uppmuntran av ett upprepat beteende.  
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Den viktigaste slutsatsen för de som använder sig av social marknadsföring handlar om 

vare sig målgruppen har anammat det riktade budskapet eller inte. Exempelvis, ett 

specifikt beteende som organisationer mot missbruk vill motverka, är kvinnors konsumtion 

av alkohol under graviditet. De förstår behovet av att informera kvinnor att 

alkoholkonsumtion kan leda till missbildningar för deras barn och vill således övertyga 

dem att det kan hända just deras barn. I slutändan räknas dock hur lyckat det blev beroende 

på om den väntande modern faktiskt avstår från att dricka eller inte, snarare än om de 

endast mottog meddelandet (Lee, Kotler, 2008, s.9-10). Det blir en fråga om effekt, snarare 

än effektivitet. Detta skiljer sig från vad Bergenmar Lager och Lee (2010) anmärkte om att 

Systembolagets tidigare kampanjfilmer lade fokus på effektivitet snarare än effekt.   

En utmanande aspekt av social marknadsföring är att den förlitar sig mycket på att 

berömma bra beteende, istället för att straffa dåligt beteende genom lagliga och 

ekonomiska former av influens (Lee, Kotler, 2008, s.10). Utöver detta kan inte social 

marknadsföring heller utlova en direkt förbättring för att anpassa sig till det föreslagna 

beteendet. Tänk, exempelvis, att få en trädgårdsmästare att dra upp alla maskrosor för 

hand istället för att använda kemikalier. Det är svårt att visa de fiskar som mår bättre tack 

vare handlingarna av trädgårdsmästaren. På samma vis är det svårt att övertyga unga att 

inte konsumera alkohol för att kanske slippa relaterade hälsoproblem senare i livet 

(Cheng, Lee, Kotler, 2011, s.3).  

  
Till skillnad från kommersiell marknadsföring där den primära förmånstagaren är 

företagens aktieägare, blir i detta fall den primära förmånstagaren alltså samhället. En 

annan möjlighet är att man utnyttjar social marknadsföring på ett skenheligt vis, för 

att förbättra företagets allmänna uppfattning utan att egentligen gynna folket  

(Lee, Kotler, 2008, s.13). I de flesta fall används dock den sociala marknadsföringens 

principer och tekniker av de på frontlinjen ansvariga för att förbättra samhällets 

hälsa, skadepreventionsorganisationer, miljökämpar m.f.. Icke vinstdrivande företag 

och organisationer är inte ovanligtvis involverade i social marknadsföring, ofta 

bejakande för beteende som ligger i linje med deras syfte och mission (Lee, Kotler, 

2008, s.11), vilket är precis vad Systembolaget säger sig göra med sina 

kampanjfilmer.  
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 2.3  CORPORATE IMAGE & VARUMÄRKEN  
  
Vikten som organisationer lägger på att behandla sin image föreslår att de bryr sig om hur 

de symboliskt konstruerar en image av dem själva, och genom diverse kommunikation se 

hur detta leder dem till att bli sedda på ett visst symboliskt vis av viktiga stakeholders 

(Cornelissen, 2017, s.85). Med andra ord blir förvaltning av ett företags image en viktig 

symbolisk dimension för företagets kommunikation som läggs till i processen i vilken 

organisationen kommunicerar med sina stakeholders.  

  
Företagskommunikation är inte bara ett sätt att utbyta information med stakeholders så att 

de i sin tur kan göra informerade beslut om en organisation, utan även ett sätt att 

symboliskt skapa och projicera en specifik bild av organisationen (Cornelissen, 2017,  

s.85). Rita Mårtensson påpekar samma sak i boken Marknadskommunikation: Kunden, 

Verksamheten, Lönsamheten, då hon mycket riktigt säger att produkten utgör en viktig del 

av ett varumärke, men att många andra element även påverkar upplevelsen av själva 

produkten. Vilka dessa element –eller delar– av ett givet varumärke är menar hon det 

råder konsensus om i Storbritannien där de menar att förhållandet ser ut såhär 

(Mårtensson, 2009, s.57):  

  
Varumärket = Produkten + Förpackningen + Mervärden  

  

Vad både produkten och förpackningen står för är ganska självförklarande, däremot vad 

mervärden innebär är inte lika självklart. Men det är i mångt och mycket den specifikt 

symboliska bilden en organisation försöker projicera i ovan stycke beskrivet, alltså de 

mentala associationer som målgruppen har till varumärket (Mårtensson, 2009, s.58). 

Vidare säger hon att det är svårt att skilja mellan de olika effekterna av produkten 

gentemot förpackningen eller dess mervärde. Hon menar att kunden aldrig köper en av 

dessa tre delar, kunden köper helheten (Mårtensson, 2009, s.59). En viktig iakttagelse som 

Andrew Wernick indirekt bygger vidare på i hans promotional culture.  

  

  

  

2.4  WERNICK’S PROMOTIONAL CULTURE & POWELL’S CONVERGENCE 

CULTURE  

  
För Wernick resulterade promotional culture från en omgivning i vilken kapitalistiska 

former av utbyte kom att dominera alla andra former av utbyte; och i vilken en växande 
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bredd av kulturella fenomen vars primära funktion var att kommunicera ett promotionellt 

meddelande som kommit att bli lika utbredd som vår producerade symboliska värld 

(Wernick, 1991, s.182).  

  

Reklam är ofta taget för att betyda just reklam, betald för och igenkännbar som sådan, 

tillsammans med processen för dess skapande och dissemination. I denna begränsade 

definitionen menar Andrew Wernick i boken Promotional Culture (1991, s.182) att 

huruvida bred fenomenet reklam än är, är den endast en aspekt av en bredare process av 

kulturell kommodifiering. Wernick (1991, s.182) menar att reklam institutionellt är en 

sub-sektor av kulturindustrin, men att reklam textuellt sett är ett avgränsat fält inom det 

större fältet av kommersiellt producerade tecken. Oavsett om man är sändare, mottagare, 

eller analyserare av kulturella meddelanden kan vi alla förstå att reklam i denna senare 

generiska mening långt överskrider den tidigare. För att bättre separera de två och ge dem 

varsin klar definition inleder Wernick med att ge reklam ett utvidgat begrepp: Promotion 

(Wernick, 1991, s.183).  

  
Han menar på att denna term har två semantiska övertag, där det första reflekterar dess 

vardagliga användning, dess generalitet. Den leder oss snarare mot vägen som alla 

kommunikativa handlingar har, som en av dess taktiska dimensioner, funktionen av att 

avancera någon slags själv-förhöjande utbyte. Promotion, menar Wernick, korsar linjerna 

mellan reklam, packetering och design, och är således även applicerbar på aktiviteter 

fjärran reklam (Wernick, 1991, s.179). Promotion kan alltså även användas för att ta oss 

långt bortom marknadens direkt monetära domän, där något främjas för att säljas, men inte 

för pengar–inkluderat är alla sorters propagerande: idéer, program och orsaker. Med detta i 

åtanke reflekteras en riktig historisk tendens för all sorts diskurs att ha en reklamaktig 

karaktär (Wernick, 1991, s.180).  

  
Ett promotionellt meddelande är enligt Wenick (1991, s.189) ett komplex av betecknande, 

vilka samtidigt representerar, advocerar, och anticiperar det den refererar till, Detta 

komplex är sammankopplande, och kulturellt genomgripande, just för att det är ett 

komplex. Bortom meningen och influenserna av den specifika reklamen till vilken det 

promotionella meddelandet är sammansatt är dess övergripande karaktär värd examinering 

i och med sig själv.  

  

 Wernicks teori hjälper oss förstå den kulturella kraften av media genom att porträttera  
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idéen att reklam gör mer än att bara visa kommersiella produkter i ett bra sken, den 

främjer även specifika ideologier utan att direkt göra just det. Produkten förkroppsligar 

deras promotör och deras idéer. Denna idéen länkas även till celebriteter och deras 

självkommodifiering. De blir själva kulturella produkter som i sin tur påverkar 

allmänhetens uppfattning av dem positivt eller negativt (Wernick, 1991, s.175).  

  
Wernicks teori hjälper oss förstå hur varje aspekt av våra sociala liva har kommit att bli en 

kommoditet eller till och med en qvasi-kommoditetsform (Wernick, 1991, s.185). 

Vetandes detta fortsätter Powell (2013, s.62) med att säga att varje objekt betyder mer än 

det själv, även den kulturella kraften bakom produkten och promotören av produkten. Det 

värde som avkodas från de kvaliteter uppvisade i företagens kommunikation lyser således 

kring företaget som en slags aura, vilket om rätt genomförd innebär en upplevelse 

konsumenten är beredd att betala mer för att bli en del av, just eftersom att dess värde 

sträcker sig bortom produkten de faktiskt säljer, då ett köp av deras produkt samtidigt blir 

ett symboliskt köp av deras värderingar (Powell, 2013, s.62). Därför, när det är så svårt att 

skapa ett övertag med enbart en överlägsen produkt blir ens differentiering i de komplexa  

dimensioner i vilket ett företags märke befinner sig viktiga för att skiljas åt sina 

konkurrenter och öka i värde för målgrupperna.  

  
Denna teorin i samklang med Wernicks kan hjälpa till att förklara vilket kulturellt 

fenomen som helst -av vilken celebritet som helst- vare sig människa eller företag. 

Varje celebritet kommodifierar sig på ett specifikt sätt för att presentera sig till en 

publik med en viss identitet. När då Systembolaget projicerar en bild som folkets 

främjare av hälsokommunikation genom sina kampanjfilmer kan detta indirekt 

påverka människors syn på produkten de säljer. För visst är det inte helt orimligt att 

påstå att i princip alla människor, om än till viss del, bryr sig om sitt eget 

välmående.  

  
if the cap fits- it will be worn. All advertising has to do, surely, is to bring its proffered 

attributions into line with the actual self-identifications, needs, and values which consumers 

experience as their own. (Wernick, 1991, s.38)  

  

  

Helen Powell säger att företagsmärken tar upp medveten plats hos oss människor, vilket 

tillåter oss att koda saker till minnet, som i sin tur fungerar likt genvägar till 

meningsskapande, och senare även beslutstagande (Powell, 2013, s.62). För att denna 

process ska fungera korrekt måste dock meddelandena avkodas enhetligt i relation till 
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varje sätt konsumenten mottager dem, vilket innebär enhetlig kommunikation över alla 

företagets medium, vilket ytterligare stärker behovet av bra branding.  

  

“If identity is the idea that marks the twenty-first century, then branding operates at its 

point of delivery…it should inform and influence every part of an organization or 

company.” (Powell, 2013, s.62)  

  

Ytterligare menar Powell att detta citat inte är nog för att vara effektivt, produkten 

företaget säljer eller representerar måste även i grunden vara bra eller åtråvärd, eftersom att 

märken inte lyckas enbart tack vare en bra image (Powell, 2013, s.88). Branding är ändå en 

inneboende del av promotionell kultur och används effektivt när målet är att skapa 

homogen märkeslojalitet genom utveckling av långtida och emotionella kopplingar till 

konstruktionen av en livsstil – detta genom att utnyttja de mentala associationer som dyker 

upp när man kommer i kontakt med märket i fråga (Ibid), vilket kan ses som ett svar på 

frågan som Wernick tidigare belyste om att varje företag eller celebritet kommodifierar sig 

till en publik.   

Inneboende för fenomenet som är ett företags kommodifiering menar Powell också att 

konflikt är en del av användandet av promotionella tekniker för att både främja beteenden 

och motsätta sig dessa främjanden, specifikt när det kommer till sociala problem (Powell,  

2013, s.117). Det tydligaste exemplet på en sådan konflikt kan avläsas hos  

cancerinsamlingar hos företag som säljer kosmetika, eftersom deras produkter i sig påstås 

bidra till cancer. På precis samma sätt kan det vara svårt för kampanjer som söker att 

främja båda sidor av ett problem. Exempelvis, kampanjer som främjar medvetenhet om 

problem med alkohol använder samma tekniker likt de som främjar försäljning av alkohol 

(Powell, 2013, s.117). Detta fenomen är precis vad Bergenmar Lager och Lee (2010) 

beskrev i sina slutsatser från att ha analyserat Systembolagets tidigare kampanjfilmer, då 

de ansåg att filmerna bör ses som kommersiella produktioner snarare än som 

hälsokommunikation.  

Promotionella meddelanden kan då ha den motsatta effekten den söker; i dess försök att 

öka medvetenhet av farorna som kommer med alkoholförtäring ger man dessa beteenden 

ytterligare räckvidd, och om då produkten i grunden är av åtråvärd karaktär för 

konsumenten kan budskapet avkodas motsatt till hur avsändaren menade att meddelandet 

var kodat.  
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 2.5  Effekter av musik i reklam  

  
Effekten påvisad av musik och andra bakgrundsstimuli i reklam kan i många fall negeras. 

Gerald J. Gorn (1982) har kommit fram till att i de flesta situationer man ser på tv gör man 

beslut angående det man är intresserad av, nämligen programmen, inte reklamerna. Utöver 

detta är många av de reklamer man ser även från märken i produktkategorier som ej är 

intressanta för diverse anledningar. Även när köp i dessa produktkategorier övervägs är 

man möjligtvis inte uppmärksam på den uppvisade produktinformationen för att 

produkten i sig kan vara oviktig.  

  
Vad Gorns (1982) resultat föreslår är att avsändaren av reklamer ofta har en icke 

involverad publik av potentiella kunder, genom att istället nå dem genom emotionellt 

bindande bakgrundsinslag kan visa sig vara avgörande för deras val eller icke val av ett 

märke. En slutsats av från studien var att bra känsloväckande reklamer, skapade genom 

smart användande av musik och andra visuella element kan likställas i effekt och 

effektivitet till en tänkande reklam, skapad genom rationell presentation av produkters 

attribut (Gorn, 1982, s. 9). Alltså är musiken och känslan som reklamen utstrålar minst 

lika viktig som själva produkten de främjar.  
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3 MATERIAL OCH METOD  

 3.1  Empiriskt material  

Denna uppsats empiriska material består av två intervjuer; en med  

Kommunikationsansvarige på Systembolaget; en med Art Director för ”Exercising & 

Drinking” på Forsman & Bodenfors. Därpå kommer även en semiotisk bildanalys utföras 

av kampanjfilmen.  

  

3.1.1 Materialdiskussion  
  

Valet av kampanjfilm ”Exercising & Drinking” bestämdes första gången jag såg filmen. 

Enligt mig skiljer den sig från mycket av Systembolagets andra kampanjer– både i ton och 

hur de valt att tackla ämnet. De tankar och associationer jag tog med mig från filmen gick 

inte ihop med min tidigare bild av vilka Systembolaget är som företag. Detta lade grunden 

till varför jag tyckte att filmen var värd närmre granskning.  

  

Varför jag valde två personer att intervjua i samklang med den semiotiska bildanalysen 

beror på att jag finner det intressant att se hur de som varit involverade i skapandet av 

filmen ser på vad filmens syfte och uppdrag egentligen var. Eftersom att både Åsa Hessel 

och Joakim Blondell var involverade i skapandeprocessen av filmen valdes de ut som 

intervjupersoner. Åsa Hessel är kommunikationsansvarig på Systembolaget och därmed 

ansvarig för hela företagets kommunikation (Hessel, Intervju). Joakim Blondell är Art 

Director på Forsman & Bodenfors och var delaktig i både ideationen och skapandet av 

kampanjfilmen (Blondell, Intervju). Dessa två individer var alltså båda involverade i 

skapandet av kampanjfilmen och hade avgörande roller för slutprodukten. Joakim 

Blondell kunde redogöra för hur Forsman & Bodenfors tänkte i skapandet av filmen, 

därför menar jag att en intervju med honom räcker för synpunkter från Forsman & 

Bodenfors, av samma anledning valdes Åsa Hessel för Systembolaget.   

  

Min första tanke med intervjuerna var att föra dem över Skype, men i mina flera försök att 

få kontakt med Åsa Hessel fick jag förklarat att hon var väldigt upptagen och inte hade 

mycket tid alls. P.g.a. detta valde jag att be om hon kunde tänka sig ett telefonsamtal då 

det troligtvis är enklare än att upprätta kontakt via Skype, vilket hon gick med på. 

Eftersom att en intervju utfördes via telefon tänkte jag att då kan även den andra utföras 

via telefon. 
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3.2 Intervjuer  
  
Intervjuguiden jag framställt kan delas in i så kallade grand-tour och mini-tour frågor 

(Daymon & Holloway, 2011, s.228-230). Grand-tour frågor är generella till sin karaktär 

och ställs för att den intervjuade ska kunna reflektera kring och diskutera frågan ganska 

fritt, samt för att intervjuaren ska kunna få en bra förståelse av konturerna av fenomenet 

som undersöks. Mini-tour frågorna, i kontrast, gör sig mer specifika undersökningen. Här 

ligger fokus på hur organisationen hade planerat, utfört och evaluerat deras 

kommunikation.   
Intervjuguiden illustrerar mitt semi-strukturerade tillvägagångssätt för att utföra interjvuer. 

Detta tillvägagångssätt fokuserar på behovet för intervjuaren att förbli flexibel och 

adaptera frågorna till diskussionen som visar sig i intervjuns kontext, istället för att strikt 

ställa de nedskrivna frågorna i dess ursprungliga form. Med detta i åtanke, vad för slags 

empiriska data kan genereras med detta tillvägagångssätt? För att diskutera detta kan man 

göra en illustrativ distinktion mellan Kvale och Brinkmann (2009, s.64-66), vilka menar 

att intervjuaren kan antingen ta på sig rollen som ”prospector or a traveler”.   

  

Intervjuerna genomförs för att samla empiriskt material, som skulle kunna blotta de 

sociala, kulturella och lokala eventualiteter vilka gav upphov till skapandet av 

reklamfilmen ”Exercise & Drinking”. Därmed ser jag på intervjuerna som instanser där de 

intervjuade reflekterar, diskuterar och sätter tonen under guidning av min semi- 

strukturerade intervjuguide, då jag diskuterar och ställer följdfrågor genomgående under 

intervjun. På så vis är intervjun en tvåvägskommunikativ process, där både den intervjuade 

och intervjuaren spelar viktiga roller. Jag håller med Silverman (2011), som noterar:   
”We need not hear interview responses simply as true or false reports. Instead, we can treat 

such responses as displays of perspectives and moral forms which draw upan cultural 

resources”(S.199)  

  

  

Intervjukontexten är ett fält där narrativ, diskurser och kulturella eventualiteter framkallas 

och följaktligen analyseras. Detta samspel mellan den intervjuade och mig själv kan visa 

sig ge ledtrådar –ledtrådar som högst troligen inte hade upphittats ifall jag valt ett mer 

strukturerat tillvägagångssätt. Denna ställning är en som delar likheter med Alvessons 

(2003) localist position, då jag motsätter mig att språk är en spegel i intervjuer – 

intervjuerna jag genomför ska snarare ses som situerade prestationer av de involverade 

aktörerna, mig själv inkluderat (Alvesson, 2011, s.22).  
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Med det komplexa nätverk av kommunikativt brus i åtanke kan det komma sig att frågor 

förhållande till faktiska omständigheter (Prospector-positionen) behövs ställas, då jag kan 

behöva uppfölja svar med fakta-baserade frågor, för att till fullo förstå deras svar då en del 

av vad som sägs kan gå förlorat i och med intervjuns natur, vilken är en telefonintervju. 

Om oklarheter tillkommer kanske man till och med behöver skicka e-mail i efterhand för 

att säkerställa en tolkning av ett svar.  

  

 3.3  Semiotisk bildanalys  
  
Tecken är något som representerar eller står för något annat än vad det är. Det byggs i 

dess första instans upp av ett uttryck, som ett ord, ljud, symbol, eller något som ses för att 

komplettera meningen av ett uttryck. Processen av att länka eller sammankoppla uttryck 

och innehåll är social och beror på perspektivet av den som observerar. Ett tecken är 

således inkomplett i och med sig självt, eftersom det behöver en tolkare för att förstås. 

När tolkaren ändras, ändras även tecknets mening. (Barthes, 1967, s.34-).  

  
Kortfattat studerar semiotiken allt som kan tas för ett tecken, eller det för vad ett tecken 

kan ställas mot. Tolkaren av ett tecken är ännu ett tecken, och det tecknet ännu ett vidare i 

oändlighet. Således är semiotiken en högst individbaserad analys, där olika tolkare kan 

framföra olika resultat och samtidigt argumentera för deras giltighet. För att förhindra 

prevalensen av detta problem behövs en ytterligare definition av metodens specifika 

byggstenar, så att försöka minimera felsteg med hjälp av precisa definitioner.  

  

  

  

  
3.3.1 Paradigm och Syntagm  

  
Ett paradigm är valet av en sak istället för en annan, valet av ett paradigm eliminerar valet av 

ett annat (Chandler, 2007, s.85). Till skillnad från paradigm är ett syntagm en kombination 

av olika paradigm, vilka i sin helhet skapar något meningsbärande. Chandler (2007, s.85) 

ger liknelsen att en mening i ett språk är ett syntagm av flera ord, där de valda orden är 

paradigm. Även syntagmer kan bestå av andra syntagmer, igen bäst beskrivet med en 

liknelse till meningar, då ett stycke i detta fallet skapar ett syntagm av meningar (Chandler, 

2007, s.85). Vad Saussure hade att säga om strukturen av språk kan här vara av värde:  
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“the system as a united whole is the starting point, from which it becomes possible, 

by a process of analysis, to identify its constituent elements'; one cannot try to 

construct the system by working upwards from the constituent elements” (Chandler, 

2007, s.87)  

  

3.3.2 Syntagmatisk och Paradigmatisk analys  

  
En syntagmatisk analys är med ovan beskrivningar i åtanke en analys av relationen mellan 

en helhet och dess delar. För att lyckas med en sådan analys måste man på något sätt hitta 

dess minsta grundande delar. Väl hittade kan man börja se hur kombinationerna av dessa 

grundande delar avger mening på helheten. Som tidigare påpekat kan faktiskt ett enskilt ord 

i en mening vara avgörande för meningens innebörd. På samma sätt ändras innebörden av en 

text med en specifik struktur av syntagmer jämfört med en annan (Chandler, 2007, s.84).  

  

Var den syntagmatiska analysen skiljer sig från den paradigmatiska analysen är att den 

förstnämnde letar och analyserar strukturer medan den andra letar och analyserar enskilda 

och individuella delar. Här kan exempelvis hela syntagmers innebörd ändras om man ändrar 

ett enstaka paradigm (Chandler, 2007, s.87). Utbytet av ett neutralt laddat ord till ett negativt 

laddat ord kan ändra hela meningens innebörd. Chandler (2007, s.87) menar att för en 

semiotiker blir det viktigt att lägga fokus på varför vissa paradigm används istället för andra 

som lika väl hade kunnat användas. Det ter sig viktigt att analysera vilken påverkan ett annat 

paradigm hade kunnat ha.   

  

 3.4  Kommutationstest  
  
Ett kommutationstest har som primära syfte att identifiera utmärkande drag och signifikanta 

skillnader inom ett paradigm eller ett syntagm. Låt säga att man i en reklamfilm byter ut 

huvudkaraktärens kläder från att vara nya och rena till att vara gamla och smutsiga. Vad 

händer då med reklamfilmens betydelse? Blir budskapet ett annat? Låt säga att man knappt 

lade märke till klädesändringen, det innebär att kläderna inte vara ett betydelsebärande 

paradigm. Låt säga att omgivningen istället byts ut från att utspelas i en skog till innerstan 

Om denna ändringen medför att reklamens mening ändras, så räknas omgivningen som ett 

meningsbärande paradigm och påverkar därmed syntagmets betydelse. (Fiske, 2000, 

s.147150).   
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 3.5  Symbol, Ikon, Index  

  
Ett index är ett tecken som direkt kopplas till vad som betecknas, vilket kan ta sig uttryck 

genom antingen observation eller antydning. Chandler (2007, s.37) ger exempel på detta i 

form av att rök är ett index på en eld, eller att en termometer indexerar en viss temperatur. 

Ikoner är snarare en direkt liknelse till det betecknade, där alla sinnen kan vara en 

katalysator för detta, alltså ska liknelsen vara påtaglig. Vad gäller symboler gäller istället 

en hög grad av konventionalitet. Chandler (2007, s.36) säger att en symbol måste vara en 

slags social överenskommelse, och därav även inlärd. I analysen kommer jag försöka hitta 

dessa olika tecken och därefter substituera dem i ett kommutationstest för att se om det 

påverkade filmens mening eller inte.  

  

  

  
 3.6  Denotation & Konnotation  
  
Denotation och konnotation behandlar det betecknade, fast på olika nivåer (Chandler, 2007, 

s.137). På nivån av denotation handlar det exempelvis om vad en individ ser för något, rent 

objektivt. Vad konnotationen innebär tas upp först när individen försöker analysera ett större 

sammanhang och därmed lägger in egna värderingar och tankar om vad som visas. John 

Fiske (2000, s.138) beskriver detta förenklat i citatet:  

  

”Denotation is what is photographed, connotation is how it is photographed.”    

   

Konnotationer är alltså all mening som tillskrivs ett objekt utöver dess bokstavliga 

innebörd. I min analys kommer dessa två begrepp i samklang med paradigm och syntagm 

användas väldigt mycket när jag förklarar hur filmen är uppbyggd, men även i förklaringen 

av vad filmens olika delar betyder.  

  

  

 3.7  Metoddiskussion  
  
Det är möjligt att argumentera att vi lever i ett intervjusamhälle och att den sociala 

vetenskapen reproducerar detta antagandet (Silverman, 2013). Med detta i åtanke, och den 

avgörande rollen som mina intervjuer spelar i denna uppsatsen, är det av vikt att betänka 

den kritik som kan återfinns kring intervju som metod. Enligt mig finns det minst fyra 

olika problem som kan återfinnas i mina intervjuer.  
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Det första potentiella problemet angår den temporala aspekten. Jag genomför i denna 

undersökning så kallade retrospektiva intervjuer (Falkheimer, 2004, s.123), där mitt 

intresse ligger i intervjuarens tidigare åtaganden med SB. Där finns, med andra ord, en 

potentiell diskrepans mellan vad som hände när den intervjuade var engagerad i deras 

tidigare arbete och de uppgifter de utger under intervjun. Denna kritik kan hållas mot den 

kvalitativa intervjun som metod generellt sett, eftersom semi-strukturerade intervjuer är 

problematiska när det kommer till att etablera direkt access till fakta, händelser eller till 

den intervjuades tidigare erfarenheter (Silverman, 2011, s.168). Med retrospektiva 

intervjuer förhöjs denna företeelse. Däremot är det inte ett oöverkomligt problem, men 

något som måste tas i beaktning.  

  

Ett andra potentiellt problem angående intervjuerna är ett om ålder; Intervjuer med 

experter eller folk med lång erfarenhet inom ett ämne eller bransch. Von Platen och 

Young (2014, s.27ff) menar att intervjuer med experter, eller folk med lång erfarenhet, 

tenderar att vara asymmetriska och påverkas av obalans av makt. Med deras år av 

erfarenhet i samklang med deras yrkesgrupp som kan tänkas excellera inom retorik kan 

diskussionen potentiellt styras i deras favör.  

  
Ett tredje potentiellt problem angår antalet intervjuer. Jag intervjuar två personer, en 

ansvarig kommunikatör från SB, och en ansvarig för samma uppdrag på F&B. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att intervjubaserade undersökningar tenderar att reproducera 

kvantitativa antaganden – ”more interviews, better science” (s.129-131). Jag menar 

däremot på att mitt intervjuunderlag är mättat, med uppsatsens storlek och interaktion med 

den semiotiska bildanalys som följer den.  

  
Ett fjärde potentiellt problem angår hur man genomför intervjuerna. Eftersom att varken  

Systembolaget eller Forsman & Bodenfors har sina högkvarter i Umeå förväntar jag mig 

inte att de residerar här heller. Vilket innebär att antingen spendera resurser jag inte har på 

flygresor –eller att föra intervjuerna via exempelvis Skype. Litteratur om intervjun som 

metod verkar vara eniga om vikten av skapandet av en god interpersonell relation, något 

som kan komma att te sig problematiskt att etablera genom Skypeintervjuer (Daymon &  

Holloway, 2011, s.235ff). Sociala ledtrådar som kroppsgester som gör intervjun 

”mänsklig” kanske lämnas utanför kontexterna av dessa intervjuer. Eftersom att de 

intervjuade, som sagt, inte befinner sig där uppsatsen tar plats finns det inte heller något 

sätt att jobba kring det här faktumet.  
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Vad gäller semiotikens fallgropar ligger även de övervägande på forskarens sida. Eftersom 

bildanalysen utgår från en persons perspektiv, samt dennes infallsvinklar, kommer det att 

färga av sig på resultatet i form av vilka resultat som ges utrymme eller inte. En annan 

individ med andra erfarenheter kan möjligtvis ha sett på helheten annorlunda. För att 

säkerställa resultatens reliabilitet kommer stort fokus att läggas på resultatens 

framställning– att tillvägagångssättet blir transparent– att slutsatserna ter sig deduktivt 

utformade.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS  
  

I detta avsnitt analyserar jag mitt material utifrån de metoder jag valt. Avsnittet börjar med 

intervjuanalysen där läsaren får en inblick i hur Systembolaget och Forsman & Bodenfors 

tänkte kring uppdraget och målet med ”Exercising & Drinking”. När det är redogjort för 

analyseras filmen utifrån den semiotiska bildanalysens verktyg.  

  

  

4.1 INTERVJUANALYS  
  

  

I intervjun med Systembolagets kommunikationsansvarige Åsa Hessel framgick det att 

deras målsättningar med kampanjen i grunden gick att relatera till Systembolagets 

kärnvärden, vilka hon menar handlar om att stå för något mer; att stå för kunskap om hur 

alkohol påverkar oss; att stå för ökad reflektion på området; att stå för skapandet av 

eftertankar på området. För att dessa kärnvärden skulle bli sanning även på området 

träning gjorde Systembolaget en noll-mätning innan de gav sig in på området, för att se 

hur Systembolaget som avsändare relaterades till i allt från trovärdighet till hur deras 

kommunikation på ämnet träning uppfattades. Till att börja med visade resultaten att 

respondenter ansåg Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet och Friskis & Svettis 

som mer trovärdiga på området än Systembolaget. I allmänhet hade man alltså inga 

förväntningar av att Systembolaget skulle prata i frågan, men i takt med att de på olika 

fronter jobbat med frågan säger Hessel att de har vunnit så pass mycket mark att de numer 

anses vara den mest trovärdige avsändaren på området, men även att det faktiskt är just 

Systembolaget som har mest kunskap på området. Innan de kunde börja produktionen var 

det alltså väldigt viktigt för dem att förstå deras egen position inom ämnesområdet. Ännu 

viktigare var att vara tydliga med vad för uppgift filmen ska ha; vad ska stanna kvar hos 

tittaren, vilken är känslan, vilka är tankarna. Dessa frågor och fler måste alltid besvaras 

innan de börjar.  

  

Enligt Forsman & Bodenfors gick processen för skapandet av denna film till som den 

alltid gör; Systembolaget kom med ett önskemål, vilket Forsman & Bodenfors tog sig an 

och påbörjade sin ideationsprocess. Vad de kom fram till var att kombinera alkohol och 

träning, vilket Systembolaget tyckte lät bra då de hade efterfrågat att göra något om 

vardagsdrickande– Systembolaget anser nämligen att detta kan bli ett problem i framtiden. 
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Vidare menar Blondell att mycket research har gjorts på att man tränar på fredagslunch 

och dricker fredagskväll.  

  
”Man tränar rejält på fredagen, på lunchen, och sen så kan man med gott samvete 

gå och slå runt rejält på fredagskväll… tränar sen går man ut och festar direkt 

efter, tränar och går ut och festar. Och därifrån kom idéen att göra detta till ett 

visuellt rim i rörelserna”- Joakim Blondell  

  

När Systembolaget och Forsman & Bodenfors kommit överens om filmens grundform 

behövdes målgruppen tacklas, vilket är väldigt svårt, enligt Blondell, då alla kan tänkas 

omfattas.   

”det går inte att ringa in den målgruppen… man måste rycka ut väldigt brett för 

det går liksom inte att hitta att det här är kvinnor mellan 65... Det är för spritt 

mellan landet.”- Joakim Blondell  

  

  

Ovan citat klargjorde deras senare medieval, eftersom att de valde att nå ut till så många 

som möjligt när det inte gick att välja en specifik målgrupp. Då blev TV och Bio 

svårslagna vad gäller räckvidd. Systembolaget når fortfarande ut till flest mottagare via 

dessa kanaler eftersom att exponeringen är störst här. Men att maximera sin exponering 

och nå ut till så många som möjligt ligger inte i linje med social marknadsföring. Att 

etablera riktlinjer för att öka kunskap genom undervisning är en del för den sociala 

marknadsföraren men den viktigaste aspekten förblir att få målgruppen att anamma sig det 

riktade budskapet.  

  
Åsa Hessel svarar mer utförligt angående målgruppen och menar att den riktades mot 

yngre och medelålders människor, vilket smalnar av urvalet, om än lite grann. Ytterligare 

påpekar Hessel att de har gjort flera andra filmer som baserats på samarbeten med många 

träningsprofiler i sociala kanaler som Youtube, där de specifikt riktade sig till olika 

målgrupper. Vilka dessa målgrupper var eller varför de valdes gick hon däremot inte in 

på.   

I de tidigare studierna blir det tydligt att Systembolaget är väldigt varumärkesorienterade, 

då de vill att man som konsument ska lita på dem, att de på något vis är altruistiska, samt 

att de står för expertis, ansvar och omtänksamhet. Dessa är alla element som går samman 

med deras grundpelare om att vara trovärdiga, vilket Hessel berättar är en status de 

numera även uppnått på området om träning och alkohol. Ytterligare har Systembolaget i 



26  

  

flera olika studier betraktats på samma vis, vilket påvisar viss enhetlighet i deras 

kommunikation– Ett resultat av den stora tyngd de lagt på att öka allmänhetens positiva 

attityder gentemot dem, vilket i skrivande stund ligger över 70%. I grunden ska temat, 

settingen och helheten av Systembolagets kampanjer alltid kunna falla tillbaka på den 

grundläggande strategin, deras kärnvärden.  

  
”Vi har i botten en plattform, varumärkesplattform… där beskrivs allt från rörlig 

bild till hur Systembolaget uppfattas som person.” – Åsa Hessel  

  

Hessel nämnde att kampanjen var av ’varumärkesbildande’ karaktär under intervjuns 

gång. Det i samklang med orden ’hur Systembolaget uppfattas som person’ är två 

intressanta meningar, eftersom att Systembolagets uttryckta mål och syften med filmen då 

primärt verkar ligga hos dem själva– Inte hos förbättrandet av folkets allmänhälsa. Att 

Hessel valde att personifiera Systembolaget är en punkt som går emot argumentet att deras 

kampanjer är social marknadsföring och inte reklam. Detta eftersom att både Wernick och 

Powell specifikt nyttjade celebriteter som primära exempel inom promotionella 

meddelanden då alla personer kommodifierar sig på ett specifikt sätt för att presentera sig 

till en publik och således påverka allmänhetens uppfattning av dem positivt eller negativt. 

Utifrån ovan verkar det som att Systembolaget istället för att utföra social marknadsföring 

verkar benägna att ändra ens uppfattning av Systembolaget för att hamna mer i linje med 

deras kärnvärden, likt hur en celebritet hade gjort för att ändra din uppfattning av hen.   

Hessel menar att de kommer hålla sig till sina kärnvärden eftersom att de tillåter dem att 

även nå ut till yngre personer där det finns en större utmaning. Vad den här utmaningen 

var sades inte ordagrant, däremot gick Hessel in på att drickande i allmänhet sjunker bland 

yngre, trots att det är den åldersgruppen där flest fortfarande berusningsdricker. Joakim 

Blondell på Forsman & Bodenfors kunde däremot erinra att uppdragets utmaning rent 

ordagrant var att motverka vardagsdrickande. Han menar att det ser ut att kunna bli ett 

problem i framtiden och att Systembolaget gärna vill göra något för att motverka detta, 

varpå Forsman & Bodenfors fick idén om att göra något om alkohol och träning, vilket 

Systembolaget tyckte lät bra då det ämnet just kunde agera stödpelare för Systembolaget 

att uppvisa sina kärnvärden. Blondell sade att tanken var att folk skulle känna att ”här 

kämpar man med att springa snabbare och snabbare och när man dricker så påverkar 

kanske det”. Så det kortsiktiga och direkta uppbyggandet av filmen var att få folk att 

reflektera över att alkohol kan påverka dina träningsresultat men i ett större perspektiv att 

få människor att reflektera över vardagsdrickande. Dilemmat med detta låg i 
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tillvägagångssättet om att låta människor komma till denna insikten själva, eftersom de 

inte gärna ser att Systembolaget ska berätta för dem om huruvida de får dricka eller inte.  

  
”folk tycker att- att den här butiken som säljer alkohol säger åt mig att jag inte ska 

dricka…man kan bli arg om någon säger åt en att dricka mindre”– Joakim 

Blondell  

Vanligtvis kan det vara problematiskt att fånga mottagarens uppmärksamhet på ett sätt 

som gör att mottagaren kan ta till sig ett nytt meddelande och på så vis fortsätta låta 

Systembolaget sprida sin kunskap om ämnet. Hessel menar att det därför handlar om att ta 

vara på det egenintresse som är en inneboende del i tränande. Tanken med budskapet var 

således att associationen mellan träning med drickande skulle leda tillbaka till två av 

Systembolagets grundpelare; att skapa reflektion och eftertankar på området.  

  
”Vi hittade ett fönster att få lov att få prata om den här frågan och det var så 

träningen blev ett område för oss att kliva in i. Vi har aldrig någonsin pratat på det 

här området. Vi är liksom Systembolaget, och träning var ju liksom, helt..  

ingen kombo som någon tänker på.” – Åsa Hessel  

  

  

Alltså har vi ett alkohol-säljande företag som i all sin kommunikation försöker uppfattas 

som trovärdiga och pålitliga, då det är ’oerhört viktigt att vi i alla lägen uppfattas på de här 

sätten’. En symbolisk representation av organisationens varumärke, vilken är en del av vad 

man köper när man handlar hos Systembolaget eftersom kunden alltid köper en helhet, 

inte enbart en produkt, som Rita Mårtensson uttrycker det. Ponera då tanken att man som 

en konsument medveten om Systembolagets konnotationer nyss sett kampanjfilmen 

”Exercising & Drinking”, vad man då tar del av är en porträttering av alkoholkonsumtion 

som en glädjeinspirerande aktivitet i hela 30 sekunder av en 35 sekunder lång film– från 

en trovärdig och pålitlig avsändare. Om än de sista 5 sekunderna består av en uppmaning 

att ta reda på vad för konsekvenser alkohol har på träningen har ändå bilden av att man 

kan ha det trevligt och ta en öl med en kompis etsats fast och främjats av denne trovärdige 

avsändaren. Och mycket riktigt kan det vara så att den frågan faktiskt leder till eftertanke 

eller reflektion, vilket var deras målsättning. Däremot påpekade Hessel faktiskt att 

människor redan tycker att de vet att alkohol är farligt, samt att de trots det tror att de kan 

hantera att dricka.  
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”Man är inte beredd att ta till sig att lyssna. Vilket gör det extremt svårt att liksom 

få någons öra överhuvudtaget…”– Åsa Hessel  

  

  

Vad blir då helhetsbilden av filmen de skapat, om inte ett slags skrytverk, där de visar hur 

trevlig alkoholförtäring och träning kan vara– Men även att Systembolaget är den mest 

kunniga och trovärdiga avsändaren på området., vilket Hessel säger att de är. Det är en 

kampanjfilm främjande för Systembolagets varumärke.  

  

  

Systembolaget har väldigt länge jobbat med F&B, vilket Hessel menar har lett till att 

Forsman & Bodenfors har en djupgående förståelse för Systembolagets varumärke. Med 

en långtgående och fördjupad arbetsrelation är det inte mer än rimligt att en viss förståelse 

för varandra infinner sig. Det är inte heller orimligt att en viss tillit utvecklas de två 

parterna emellan. På frågan om Forsman & Bodenfors fick några som helst direktiv från 

Systembolaget för att göra filmen sade de såhär:  

  

”Nä det kan jag inte tänka mig att vi fick… idéen kom ju ifrån vår sida.” -Joakim 

Blondell  

  

  

Detta är ett tydligt exempel på tillit. Detta kan på många sätt tänkas vara gynnande för 

Systembolaget i den mån att de vet vad Forsman & Bodenfors går för, de vet vad de kan 

göra för sorts filmer m.m. I detta ligger en säkerhet. Baksidan med den här säkerheten 

däremot, kan tänkas uttryckas genom en viss lättja. En lättja i form av förbiseende i det att 

de två parterna ligger i huvudsakligen dikotomt förhållande vad gäller den enes 

grundpelare och den andres syfte. Systembolaget har som grundpelare att ej locka till köp 

av alkohol samt att informera om alkoholens risker, utöver detta är de även en 

ickevinstdrivande organisation. Forsman & Bodenfors däremot, de är en reklambyrå som 

enligt Blondell gör de flesta sorters reklamer– Människor till konsumenter. Vad detta 

betyder är att Systembolaget lägger sin sociala marknadsföringskampanj i händerna på en 

byrå av uteslutande marknadsförare. Hela grunden till kampanjen föddes ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Ett marknadsföringsperspektiv som sändes på TV och bio, för 

att lyckas nå ut till så många som möjligt. De ville åt maximal exponering. 

  

För att summera var Systembolaget och Forsman & Bodenfors eniga om kampanjfilmens 

mål att uppnå maximal exponering till en väldigt omfattande målgrupp för att informera 
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dem om hälsorisken bakom alkoholförtäring. Genom att fokusera på människor som tränar 

mycket tänkte Systembolaget att dessa individer var mer mottagliga för meddelandet 

eftersom att de bryr sig om sina träningsresultat, vilka kan påverkas av alkoholförtäring. 

Vad som nu återstår att se är ifall detta faktiskt återspeglas i själva analysen av 

kampanjfilmen.  

  
  

4.2 SEMIOTISK BILDANALYS  
  

Filmen ”Exercising & Drinking är uppbyggd i 6 sekvenser och varar sammanlagt i 35 

sekunder. Under filmens gång skildras flera individer i varsin sekvens där de alla utför 

två aktiviteter. Först spenderas halva sekvensen med att träna, därefter kommer 

sekvensen att skifta markant och avbilda samma person när hen förtär alkohol i en social 

situation.  

  

I syfte att vara så transparent som möjligt i slutsatsernas härledningar delas analysen upp i 

sekvenser. Först kommer en grundlig uppdelning av filmen i dess olika delar där jag 

utröner dess mest grundläggande denotationer, paradigm och syntagm men även dess 

diverse konnotationer. Därefter sammanfattas dessa konnotationer och associationer på 

ett mer översiktligt vis.  

  

  

4.2.1 Sekvens 1  

  

  

 

  
  

DENOTATIONER  

  

De båda övre hörnen av bild 1 har en stark vignette applicerad. Detta upplägget är statiskt 

för sekvensen, vilken möts av ett abrupt slut när mannen nästan genomfört sin tredje 

bicepcurl. Då klipper man över till Bild 2 med ett så kallat jump-cut. Bild 2 är även den av 
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statiskt upplägg. Det är samma man vi möter, i samma position, i samma rörelsemönster. 

Diskrepansen de två bilderna emellan utgörs av ett omgivningsbyte, klädesbyte, och ett 

aktivitetsbyte. Detta är ett för hela filmen genomgående paradigm för sekvenserna.  

  

Bild 1 avbildar en man i övre 20- eller lägre 30-års ålder. Han håller i en stor vikt i höger 

hand och gör bicepcurls i ett svettigt grått linne. Han ser väldigt vältränad ut. Utöver det 

bär han upp ett skägg och en stylad frisyr. Bild 1 är väldigt statisk och monoton, likaså är 

Bild 2 av statiskt upplägg. Det är samma man vi möter, i samma position, i samma 

rörelsemönster. Diskrepansen de två bilderna emellan utgörs av ett omgivningsbyte, 

klädesbyte, och ett aktivitetsbyte. Nu befinner sig mannen i en ny omgivning där han 

slutför rörelsen påbörjad av bicepcurlen, fast med en öl i sin högra hand- vilken han tar en 

sipp av. Han är inte ensam i detta nya rum, utan står och lyssnar på en kvinna och en 

annan man, vilka alla verkar jämngamla. Hans tröja är ändrade till en blå kabelstickad 

tröja från det svettiga linnet.  

  

KONNOTATIONER  

  

Både Bild 1&2 är tagna i en neutral synvinkel, som om vi vore jämnlång med mannen i 

bilden. Ur ett paradigmatiskt perspektiv av konnotation kan man tänka sig att om bilden 

istället tagits i en låg vinkel hade det medfört en känsla av att mannen är dominant, detta 

eftersom att vi omedvetet jämför bilden paradigmatiskt med en bild ovanifrån, vilket i sin 

tur hade verkat förminskande för hans betydelse. Genom att förhålla sig neutralt kan man 

se på vad som utförs utan att lägga större betydelse hos det. Vid första anblick av mannen 

syns det att han är både vältränad, skäggig och har en stylad frisyr. Den fysiska hållningen 

är ett index som indikerar emotionell attityd, och denna mannens hållning är väldigt 

spänd, vilket kan indikera koncentration. Att han tränar kan även i symboliskt värde 

innebära att han tar hand om sig själv, och att han har ett välansat skägg bygger vidare på 

denna antydning, vilket ytterligare förstärks av hans stylade frisyr. Det är en man som bryr 

sig om sin hälsa och att se anständig ut. Likaså i bild 2 ser mannen välvårdad ut, med en 

fin kabelstickad tröja och kammat hår. Här kan ytterligare en symbolisk interaktion 

utrönas från det faktum att fokuset inte längre bara är av honom, utan även två andra 

individer. Att de är i fokus är ett inkluderande drag och kan tolkas som att de är där 

tillsammans, vilket förstärks av att de står i en slags ring riktade mot varandra. Ur detta 

kan man dra slutsatsen att de är vänner som tar en öl tillsammans.  
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Mannen befinner sig i bild 1 i ett stort öppet utrymme, och man ser en annan man i nedre 

höger hörn som hoppar hopprep, detta är dock ur fokus. Det är bara Bicepcurlsmannen 

som är i fokus, allt annat är lite suddigt. Man ser även en bänkpress bakom mannen. Han 

är på ett gym. I bild 2 är mannen i en ny mörkare omgivning med varma ljus, och hyllor 

med många flaskor i bakgrunden. Att hanteln byttes ut mot en öl innebär också att han är 

på ett etablissemang där man får dricka alkohol. Mannen är på en bar/pub/restaurang.  

Det hårda vita ljuset från bild 1 har övergått till ett mjukare varmare ljus i bild 2.  

Uppenbarligen tar han en öl med sina vänner på en pub efter ett fokuserat träningspass. 

Men vad händer då om paradigmen istället var av en man lidande av fetma, med ovårdat 

hår, ett yvigt skägg, som istället drack öl själv där hemma? Det hade säkerligen ändrat vår 

symboliska anblick av bildens mening och troligtvis gett negativa konnotationer, nästan 

motsatta till vad den säger nuvarande. En fråga som då framkommer är: Hade den 

ändringen förändrat sekvensens huvudsakliga mening? Och vilken är sekvensens 

huvudsakliga mening?  

 

Utifrån syntagmet som är bild 1 & 2 att döma, kan en tolkning av meningen vara att 

träning är något som hälsosamma unga människor gör, samt att dricka öl är en trevlig grej 

man gör med vänner. Ytterligare kan man säga att sättet individen porträtteras i bild 1 & 2 

är otroligt meningsbärande.  

  

  

4.2.2 Sekvens 2  

  

  

 

  

  
DENOTATIONER  

  

I Bild 3 möter vi en kvinna i en boxningsring, hon sparrar med en annan kvinna. Båda är 

vältränade, båda är unga: övre 20- lägre 30-års ålder. Boxarens kläder är träningsbyxor 

med en gul linje, svart träningströja, och gula boxningshandskar, den andra kvinnan bär 
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liknande kläder, dock svarta, och håller istället upp slagkuddar för boxaren att slå på. Båda 

kvinnorna har även flätat eller satt tofs i håret. De ser koncentrerade ut. Bild 4 präglas av 

samma skiftning som mellan bild 1 &2: Kvinnan vi möter är densamma, i samma position, 

utförande samma rörelsemönster. Igen är det omgivningen, kläderna och aktiviteten som 

blir den huvudsakliga diskrepansen. Hennes kläder har ändrats, hon bär en gul skjorta och 

en turkos kjol. Kvinnans hår är nu släppt löst, och hon ler. I ersättning till rörelsen av 

högerjaben skålar hon istället med en vän, en kvinna, som även hon står i bildens högra 

sida, som att efterlikna positionen av boxarens partner i bild 3.  

  

KONNOTATIONER  

  

Likt sekvens 1(bild 1&2), är denna sekvens alltså tagen ur en neutral synvinkel, troligtvis 

för att fokus inte ska ligga på värderingar skapta av handlingen i sig.  

Som tidigare beskrivet har kvinnan på sig träningskläder konventionella för just boxning. 

Detta kan betyda att hon inte är någon nybörjare som bara gör det för motionens skull, 

utan hon har gått igenom det aktiva valet att köpa träningskläder för just boxning, alltså är 

det något hon lägger tid på, vilket i sin tur kan betyda att hon är ganska duktig. På samma 

sätt som förra sekvensen byggdes upp kan ett symboliskt värde utrönas från detta, 

eftersom att boxning just är något kvinnan lägger tid och pengar på. Detta innebär att 

denna sortens träning är något hon är bekant med. Alltså tar även hon hand om sig själv 

genom träning, vars symbolik är positiv i bemärkelsen att hon faktiskt bryr sig om sin 

fysiska hälsa. När man kommer till sekvensens andra halva återfinns kvinnan på ett finare 

etablissemang, där hon glatt skålar med en annan kvinna. Igen blir den sociala 

interaktionen en integral del av alkoholförtäringen. På samma sätt återspeglar hennes 

klädsel en avslappnad proper slags vibb, då hon har en skjorta, men även en kjol. Från 

hennes leende och avslappnade position kan man se ett dikotomt förhållande bilderna 

emellan. På träningen är hon fokuserad och spänd, medan hon senare är avslappnad.  

  

Omgivningen är presumtivt en boxningslokal. I bildens bakgrund ser man tre väldigt stora 

fönster, vilka släpper in ett väldigt ljus och belyser kvinnorna i bilden bakifrån, vilket är 

anledningen till att man nästan bara ser deras konturer. Boxaren står i mitten av bilden i en 

boxningsring, hennes partner håller sig så långt till den högra kanten av bilden som 

möjligt, utan att gå ur bild. De två sparrar några gånger, innan scenen går till ett abrupt slut 

mitt i en högerjab. Jump-cut till Bild 4. Omgivningen är inte längre lika upplyst och man 

ser fyra bord klädda i långa dukar med levande ljus på i bakgrunden. Vid dessa bord ser 

man även folk som dricker vin. De verkar befinna sig i en restaurang eller bistro. Kvinnan 
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som nyss skålade är inte heller i kontur längre, utan hon är snarare det element i bilden 

som är mest belyst. Men vad skulle egentligen hända om man gör ett skifte i stämningens 

paradigm i båda bilderna? Om kvinnan utför ett långsamt och ofokuserat träningspass för 

att fullfölja det med ett stirrigt och fokuserat drickande i sin ensamhet. Troligtvis hade 

hennes prioriteringar tolkats annorlunda, men även hela sekvensen. Låt säga att ett mindre 

paradigmskifte utförs, i form av hennes klädsel. Om kvinnan istället hade klätt sig i 

mjukisbyxor och en t-shirt men stannat på restaurangen. Samma stämning hade infunnit 

sig. Klädseln hade inte varit avgörande, visst hade det gått emot konventionen som är att 

klä sig fint när man ska ut på restaurang. Och visst hade det gett oss en djupare bild av 

hennes värderingar och prioriteringar, men aktiviteternas syfte förblir troligen densamma. 

Detta ger en ledtråd i vad dess syntagmatiska mening är, och kan således snarare ha att 

göra med kontexten i vilken hon dricker.  

  

4.2.3 Sekvens 3  

  

  

 

  
  

DENOTATIONER  

  

Bild 5 består av en man sedd ovanifrån, som tränar på en roddmaskin. Han verkar vara i 

samma ålder som individerna i tidigare sekvenser. Han är klädd i träningskläder; 

träningsskor, tunna underbyxor och träningsskjorts, en träningströja, samt något som liknar 

en mobilhållare eller en pulsmätare på hans vänstra arm. Kläderna har en färgtematik i en 

skrikgrön nyans på skor, byxor och arm. Han genomför två hela rörelser på roddmaskinen, 

vilket innebär en förflyttning av hans överkropp över hela skärmen, från att vara 

ihopdragen ändå borta på högersidan till att helt sträcka ut sig till vänster sida. På samma 

sätt som i tidigare sekvenser avbryts hans fullföljande av utsträckningen i övningen och en 

jump-cut genomförs till bild 6. Bild 6 inleds även denna med en vy direkt ovanifrån. 

Mannen är densamma som i bild 5. Denna gången fullföljs hans rörelse från rodden med att 
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han i en stor svepande rörelse bakåt häver i sig en snaps. Han bär nu en blå kavaj med en 

vit skjorta under. På hans vänstra arm bär han en silvrig klocka.  

  

KONNOTATIONER  

  

Mannen utför sina roddragningar utan att famla omkring och verkar ganska invand i 

rörelsen. Denna känsla förstärks av hans träningsklädsel, i och med dess färgtema. Den 

verkar medveten, eller påtänkt, eftersom han uppenbarligen köpt matchande 

träningskläder. Detta agerar som ännu en symbolisk värdering som tar sig uttryck i en 

möjlig träningsvana, vilken i sin tur kan ses som hälsofrämjande, samt att han proaktivt 

ser till att ta hand om sin hälsa, precis som i tidigare sekvenser. Att han i bild 6 bär kavaj 

och skjorta ur paradigmet klädsel, kan det verka som ett index över en större social 

tillställning, eller en finare bjudning. Denna slutsats kan man härleda till om han istället 

suttit i en t-shirt och mjukisbyxor. På samma sätt som i sekvens 2 hade detta kunnat säga 

något om hur mannen i fråga hanterar konventioner, men inte påverkat budskapet i stort 

lika påtagligt, det hade även fungerat som en symbolisk förklaring över att han vill se fin 

och proper ut. Han bryr sig om sitt utseende, både klädesmässigt och rent fysiskt.   

 

Mannen tar upp hela bild 5 och man ser enbart ett slitet trägolv under honom. I bild 6 

döljs hans ben på högersidan av ett långbord med vit duk som har tallrikar fyllda med mat 

ovanpå. Man ser inga andra människor i sin helhet, enbart deras händer fästa vid sina 

bestick. På bordet finns även; levande ljus; glas med både rött och vitt vin; glas med vad 

som liknar öl, samt fler snapsglas. Mannen inleder med att dricka upp en snaps, som ett 

avslut på roddens rörelse från tidigare bild. Som för att framhäva rörelsen medförd av att 

träna rodd är kameran även vinklat rätt neråt, ovan mannen. Vinkeln ovanifrån till trots 

verkar bilden av känslomässigt neutral natur just i dess aktivitetsframhävande syfte. Hela 

roddmaskinen, och mannen som tränar på den är med i bilden, inget mer. Att fokus 

således ligger på aktiviteten är det inte mycket fråga om. 

  

Rörelsens förhållande till snapsdrickandet ger även den direkt påverkan för sekvensens 

budskap, likt de tidigare sekvenserna förs vi in i en social miljö med mycket alkohol 

tillgänglig. Det fokus som fanns vid träningstillfället är nu som borta och han kan lättsamt 

hälla i sig en snaps vid matbordet. Ännu en gång blir syntagmet att alkoholförtäring 

kommer efter intensiv träning. I detta sambandet kommer även alkoholen i samband med 

vänner/bekanta och en uppstyrd eller trevlig klädsel.  
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4.2.4 Sekvens 4  

  

 

  
DENOTATIONER  

  

I bild 7 möts vi av samma tematik som i de två första sekvenserna, en individ som troligen 

är i 20-30-års åldern och är positionerad i mitten av bilden. Likadant genomför en denna 

kvinnan en träningsrelaterad handling. Denna gång är det alltså en kvinna som står i en 

cable-cross maskin och utför latsdragningar. Kvinnan är klädd i ett grått linne och ett par 

träningstights i liknande färg, även de i en färg som inte står ut från omgivningen.  

Hennes hår är uppsatt i en tofs och hon ser koncentrerad ut. I bild 8 har kvinnans 

koncentrerade blick försvunnit. Nu hon en ljusblå skjorta och svarta byxor. Hennes hår är 

nedsläppt och hon ler. Kvinnan är i fokus i båda bilder, men i förgrunden har ett nytt 

element introducerats i bild 8, detta i form av en kvinnas bakhuvud och en mans ansikte 

med glasögon och grått skägg, de två separeras av en vas med röda blommor. I bakgrunden 

finns inget som direkt fångar ens blick, bara två fönster som är täckta av rullgardiner på en 

vitfärgad tegelvägg. I bakgrunden finns även en yogaboll. Presumtivt befinner sig kvinnan i 

ett gym. I bild 8 har kvinnan alltså förflyttats och i bakgrunden ser man en hylla med några 

böcker, kaffekoppar och burkar med småsaker i. Nedanför hyllan är en vask, kaffekokare, 

en röd gryta, och vad som liknar andra små köksattiraljer. Skåpen under bänken och väggen 

är båda vita.  

  

  
KONNOTATIONER  

  

När det kommer till latsdragningarna utför kvinnan dem flitigt och stirrar distraherat på 

maskinen framför henne. Detta påvisar, genom index, en väldig koncentration. Denna 

koncentrationen kontras i bild 8 av en lättsam uppkorkning av en vinflaska som uppföljning 
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på hennes tredje latsdrag i den andra bilden. Som vi tidigare sett är även detta ett 

kontrastfullt skifte som ofta övergår till en atmosfär där känslan är mer avslappnad och 

välkomnande.  

  

 Bild 9 utspelar sig i ett kök, och kvinnans fullföljda latsdragning kompletterades med att 

korka upp en flaska vin. Vems kök vi färdats till går inte att svara på med säkerhet, men det 

vore inte orimligt om det varit hemma hos kvinnan. Om så är fallet hade de äldre 

individerna kunnat vara hennes föräldrar som är på besök. En anknytning dem emellan går 

att utläsa i form av att kvinnan med vinet delar samma färg på sin tröja som mannen i 

bildens skjorta. Kvinnan delar på samma sätt hårfärg med kvinnan vars bakhuvud är 

synligt. Oavsett om det är hennes föräldrar eller inte påverkas inte syntagmet något 

märkvärdigt av detta, eftersom stämningen är inbjudande i och med kvinnans avslappnade 

posering och av hennes leende. Alltså, om paradigmet, vilket är föräldrarna, hade bytts ut 

till ett par yngre människor hade syntagmets mening ändå inte förändrats. Atmosfären 

känns nämligen väldigt avslappnad och nästan lite mysig med ljusen i bakgrunden och de 

röda blommorna i vasen på bordet. Denna känsla späds på eftersom att båda ansiktena 

synliga i bilden ler, vilket kan verka som ett index för känslan. Detta är ännu en sekvens 

där alkoholen associeras till glada sociala stunder, och syntagmet utvidgas även här till att 

inkludera en mer privat atmosfär, hemmet.  

 

Igen kombineras paradigmet alkohol med diverse paradigm från sociala händelser samt 

diverse paradigm från avslappning och att vara nöjd. Ett syntagm som lätt kan urskiljas från 

dessa paradigm är således att alkohol är trevligt att konsumera i sociala situationer.  

   

4.2.5 Sekvens 5  

  

 

  
  

DENOTATIONER  
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Vi ser en ung man, i samma åldersgrupp som i de tidigare sekvenserna som gör snabba steg 

genom en uppradning däck på ett grusfält under snöfall. Han har på sig en grå hoodie, 

vantar utan fingrar, svarta träningsbyxor, och löparskor. Vi ser honom framifrån, till 

skillnad från de andra som varit i profil eller ovanifrån. Han ser väldigt koncentrerad ut. I 

nästa bild står mannen i mitten av bilden och dansar på ett sätt som direkt efterliknar hans 

tidigare träning. Han ser nästan lika koncentrerad ut som innan, och hans kläder består nu 

av en bomberjacka och t-shirt i matchande färg, samt ett par svarta shorts och ett par 

svartvita sneakers. I hans vänstra hand håller han även vad som liknar en ölflaska. Till 

skillnad från tidigare sekvenser där man ganska omgående har brutit av till en ny sekvens 

efter den efterliknade rörelsens fullbordning har man här hållt kvar lite längre- mannen 

hinner göra en liten piruett och andra rörelser.  

  

KONNOTATIONER  

  

I sedvanlig ordning ser vi prov på ett index som påvisar koncentration och fokus, nämligen 

ett hopbitet ansikte och en distraherad blick, d.v.s. en blick som inte fokuserar på kameran.  

Mannen verkar helt upptagen i träningspasset. Att utröna från klädseln i denna sekvensen 

påvisas en mycket avslappnad utstyrsel, mer avslappnad än i tidigare sekvenser. Dock kan 

detta ha att göra med tillställningen i vilken mannen befinner sig. I de andra sekvenserna 

har händelserna varit av mer lugn karaktär, möjligtvis även mer formell karaktär. Detta 

kan däremot tyckas vara fullt normal klädsel för när man är ute på klubben. Vad jag menar 

med det är att hans klädsel inte står ut konventionellt från situationen han befinner sig i.  

  
Bild 9 är alltså den första utomhusmiljön. Mannen utför höga knän genom en uppsättning 

däck på ett grusfält. Bakgrunden har inget intresseväckande element i sig och består av en 

ansamling lövlösa träd. Utöver detta snöar det lite lätt. I bild 10 är mannen nu inne på ett 

dansgolv som belyses med ljusstrålar i blå, röd, och grön färg.  

  
I hela bakgrunden ser vi människor som dansar, likaså ser man lite av en människa i 

förgrunden som dansar. Detta syntagm är det första som avviker tidigare sekvenser, 

eftersom mannen inte direkt ser ut att umgås med någon annan. Miljön är dock av social 

karaktär, då han verkar befinna sig på en klubb, och den symboliska konventionen är att 

man går ut på klubb med sina vänner. Bara för att man inte ser dem i bilden utesluter inte 

det att han inte är där ensam. Oavsett är han bland folk i miljön där han dricker alkohol, 

vilket ligger i linje med tidigare sekvenser. I denna sekvens verkar mannen behålla sitt 

fokus, vilket kan bero på att han var den enda individen som inte övergick till en mer 
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passiv, eller mer lugn aktivitet. Däremot visar hans rörelser en viss avslappning. Att han 

gör en piruett och några andra mjuka dansrörelser blir en form av index för denna 

avslappning, eller att han åtminstone roar sig. Att dansa kan ses som en symbolisk 

konvention för en rolig aktivitet när man vill roa sig.  

  

4.2.6 Sekvens 6  

  

 

  
DENOTATIONER  

  

För första gången i filmen introduceras symboler, i bild 11. På en ljusblå bakgrund möts vi 

av en centrerad vit text som lyder “How does alcohol affect the result of your training?”. 

texten håller i ett par sekunder innan man byter till nästa bild. Bakgrunden är här 

densamma som tidigare fast texten har ändrats och en logga har introducerats. Texten lyder 

nu “Get the facts at systembolaget.se” med symbolen som är systembolagets logga strax 

nedanför. Denna bild hänger också i någon sekund innan filmen avslutas helt.  

  

KONNOTATIONER  

  

Att ställa en fråga medför en förväntan om att få ett svar. Frågan som den är ställd är 

väldigt neutral, den ger inga ledtrådar om vad svaret kan vara, bortom ens egna 

föreställningar. Man uppmuntras att ta reda på svaret på Systembolagets hemsida. Här 

lämnas man helt utan upplösning, endast ett call-to-action om man nu verkligen vill ha reda 

på fakta angående alkoholens effekt på träning. Eftersom Systembolaget i enlighet med 

tidigare forskningsresultat har en väldigt enhetlig kommunikation kan deras logga 

symbolisera ett försök till att uppmuntra de värderingar om trovärdighet och 

ansvarstagande de ständigt försöker påvisa. Vad det har för inverkan på meddelandet blir 

således ökad reliabilitet, dock påverkar denna symbolen enbart om mottagaren faktiskt 

väljer att gå in på deras hemsida och läsa om fakta de tillhandagår– dock är inte detta heller 

helt lätt, eftersom att de enbart hänvisar till ’Systembolaget.se’, vilket är deras startsida. De 
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dedicerar inte ens en egen sida åt fakta, så även om man faktiskt tar sig tid att gå in på deras 

hemsida möts man bara av flera olika menyer av alkoholhaltiga drycker.  

  
För alla andra mottagare påverkar meddelandet enbart på det sätt att man kan anta att 

effekten Systembolaget skriver att alkoholen har säkert stämmer. Dock skriver de som 

sagt inte ut något klart budskap om alkoholens effekter, vilket gör att fokus alltså förblir 

på att Systembolaget är kunniga, snarare än att faktiskt upplysa. Varför de väljer att inte 

berätta de faktiska konsekvenserna beror på att folk inte gillar att det företaget som säljer 

dem alkohol berättar att de inte ska få dricka alkohol, något som tas upp mer djupgående i 

intervjuanalysen.  

  

4.2.7 Filmens låtval  

  
Efter att ha denoterat det visuella kan det tyckas väsentligt att även gå igenom det 

ljudmässiga. En låt spelas genomgående för hela filmen, nämligen Sing, Sing, Sing (With 

a Swing) av Louis Prima från år 1936. För att analysera detta element har kampanjfilmen 

spelats upp först utan ljud och sedan med ljud för att se om det påverkar hur den uppfattas  

.  

Till att börja med kan man säga att låtens karakteristika är av den gamla jazz och swing- 

eran och har både trumpet, trombon, klarinett, saxofon och trummor som huvudsakliga 

instrument. Filmen i sig har ett väldigt jämnt tempo, den går från en scen i till en annan i 

en kontrastfylld följetång. Låten har däremot ett högt tempo och är väldigt up-beat vilket 

således ändrar tempot i filmen som helhet. Vad som märktes under de flera gånger filmen 

sågs på utan ljud var att då lades mycket större vikt vid vad som hände på bilden, vilket 

var en väldig massa tränande och lika mycket drickande. Det i samklang med sluttexterna 

gav en känsla av reflektion till vad det faktiskt innebär att träna och dricka. När ljudet 

däremot var på bakades dess rytm in i budskapet och känslan blev både lite tränings- och 

festsugen. Detta ledde till att ytterligare prov i paradigmskifte, nämligen att låta musiken 

spela hela vägen fram till texten och precis då stänga av ljudet. Vad detta resulterade i kan 

bara beskrivas som en ökad allmän uppmärksamhet, eftersom ens sinne abrupt 

depraverades en trevlig låtslinga. Om man på rakt motsatt vis spelar upp filmen utan 

musik fram till att texten visas möts man av en väldigt underlig men positiv förstärkning 

av det kommunicerade meddelandet. Varför jag som specifik mottagare tycker den är 

underlig med denna konnotation beror i stor mån på att jag är väldigt påläst 

systembolagets påstådda syn på alkoholförtäring, samt att de två intervjuerna med 

ansvariga bakom skapandet av filmen. Däremot, om man tidigare inte exponerats för 
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liknande budskap eller de specifika tankarna bakom filmens skapande hade 

genomslagskraften sett annorlunda ut och den underliga känslan hade varit borta. Då 

kanske man istället lämnas med en känsla av att det antagligen inte är så väldigt farligt att 

dricka och träna, annars hade de ju inte visat det på tv.  

  

4.2.8 Filmens helhet  

  
När det kommer till filmen som helhet blir det väldigt tydligt att den i grunden består av 

tecken från i stort sätt samma paradigmkategorier (kläder, frisyr, plats, position, aktivitet, 

kameravinkel) som kontrastfullt avbryter den ena bildens syntagm genom paradigmet 

jump-cut för att komma till ett nytt syntagm med nya tecken ifrån tidigare nämnda 

paradigmkategorier. Att konnotera från detta är att de båda syntagmen i varje sekvens i 

filmen är sammankopplade, just eftersom att paradigmkategorierna är desamma. Den 

främjar alltså ett samband mellan de två aktiviteterna, vilket man yrkas ta reda på mer om 

senare.  

  
Med tidigare forsknings resultat i åtanke om att Systembolaget vill framstå som trovärdiga 

och som experter kan man rimligtvis dra slutsatsen att de med denna filmen även försöker 

positionera sig på ett sådant manér, alltså försöker de undervisa. Om så är fallet skulle det 

kunna röra sig om att de vill modifiera ett oönskat beteende, vilket är ett av de vanligare 

sätten för social marknadsföring att operera. Att det är social marknadsföring är däremot 

ingen självklarhet, vilket delvis kan bero på att beteendet som de troligen önskar 

avverka/minska (drickande och träning) är ett som de i hela filmens gång associerar med 

en belöning i form av gott sällskap och trevliga stunder. För den sociala marknadsföraren 

blir även det viktigaste målet om den utvalda målgruppen har anammat sig det riktade 

budskapet eller ej, vilket enbart förvärrar Systembolagets position då mottagaren av deras 

budskap måste uppfylla villkoret att faktiskt besöka deras hemsida för att upplysas i 

frågan. För inte heller kan man garantera att de som exponeras för filmen kommer fullfölja 

ställd förfrågan och faktiskt besöka Systembolagets hemsida.  

  
Vad blir då istället budskapet avsändaren ger ut? Tidigare i analysen kommuterades 

specifikt den sista sekvensen med och utan ljud för att avgöra hur helheten påverkades. 

Där tyckte jag att musiken gjorde en väldigt stor skillnad för hur meddelandet mottogs, 

vad meddelandet är beror dock på mottagaren. Om mottagaren varken har någon större 

kunskap inom området alkohol och träning eller intresse för att besöka Systembolagets 

hemsida blir deras mottagande av budskapet ett helt annat.  
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Powell (2013) skrev att de kvaliteterna uppvisade i företagskommunikationen lyser kring 

företaget som en slags aura. Kvaliteterna de projicerar framställer en bild av att de har 

svaret på frågan. Dock är det just bara det, en bild. Detta eftersom att de inte främjar 

svaret på ett direkt vis, utan de främjar att de vet svaret. Fokus ligger alltså inte ens på 

frågan. Fokus ligger på att Systembolaget vet svaret. Alltså ligger även budskapets fokus 

snarare i Systembolagets varumärke och själv-kommodifiering än i folkets allmänhälsa.   

Återigen samklingar denna analys med Bergenmar Lager och Lees slutsatser om att 

Systembolagets kampanjfilmer bör ses som kommersiella produktioner snarare än 

hälsokommunikation. Detta förstärks i sin tur när man tar Gorns slutsatser i åtanke då 

känsloväckande reklamer som skapats genom visuella och ljudliga drag är lika 

framgångsrika som reklamer skapade rationellt och med fokus på produktens attribut.  

Smarta visuella och ljudliga drag är en beskrivning av Exercising & Drinking som 

stämmer väldigt bra överens med första intryck. Åter till Gorn (1982); Man kan inom 

reklam främja en produkt utan att någonsin visa upp eller prata om den och ändå få en lika 

stor genomslagskraft– Detta genom att främja positiva konnotationer till varumärket i sig. 

Det går i hand med vad Mårtensson påpekade om att varumärket = produkten + 

förpackningen + mervärden. Detta är ett helt och hållet gynnande drag för Systembolaget  

då de har en produkt vars attribut de inte får främja, samt ett tvång att ta upp de hälsorisker 

produkten faktiskt innebär.  
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5 SLUTDISKUSSION  
  

Anledningen till varför Exercising & Drinking inledningsvis blev subjekt för min 

uppsats berodde på att redan innan jag påbörjade arbetet tyckte att något inte stod helt 

rätt till i filmens utförande. Mycket riktigt har det gjort sig övervägande klart från den 

här studien att kampanjfilmen Exercising & Drinking huvudsakligen fungerar som 

marknadsföring för Systembolaget, snarare än social marknadsföring med samhällets 

bästa i fokus. Den nyttjar smarta visuella rim i samklang med en glad och trevlig låt i ett 

försök att främja ett allvarligt budskap som i framtiden ser ut att kunna bli ett riktigt 

samhällsproblem. Genom en målsättning om att bland annat skapa reflektion och 

eftertanke försöker Systembolaget och Forsman & Bodenfors i denna film tackla 

problemet vardagsdrickande– Genom snygga visuella rim och glad musik. Jag fann mig 

själv under de inledande gångerna av att se denna filmen tänka på den stundande helgen 

och om man kanske faktiskt skulle ta att antingen träna eller dricka, eller båda? Istället 

för att skapa kritisk reflektion eller eftertanke kring de avbildade aktiviteterna blev det 

mottagna meddelandet det motsatta.  

  

När det då kommer till huruvida Systembolaget höll sig till att inte locka till köp av 

drycker kan man inte direkt anklaga dem för en sådan uppmuntran, däremot kan man inte 

heller säga att de inte uppmuntrat till alkoholförtäring. Dessa två sakerna är skilda 

aktiviteter men hur man än vrider på det leder den ena till den andra. Om de till viss del 

uppmuntrar eller skiner gott ljus åt alkoholförtäring kan det i sin tur leda till att man själv 

vill dricka, vilket deduktivt medför att man måste gå till Systembolaget för att handla– 

Att ha i åtanke är också att denna deduktionen är en man kan dra ut på väldigt länge, 

d.v.s. att den består av ett långt led tankar och aktioner som måste uppfyllas för att någon 

ska se på filmen och direkt därpå gå till Systembolaget för att handla alkohol. Därpå är 

det givetvis en tolkningsfråga som jag på ett så riktigt sätt som möjligt försökt klarlägga i 

bildanalysen. Högst troligen tänker man inte mer än att det var en cool film och sen går 

man vidare med sitt. Oavsett vad så visade resultatet av bildanalysen på övervägande 

positiva associationer till alkoholförtäring i sociala sammanhang, vilket faktiskt kan 

räcka för att få en som redan gick och tänkte på ifall de skulle handla eller inte att tippa 

över. Detta måste till viss mån anses ett misslyckande från Systembolagets sida, särskilt 

med de direkta anspelningarna till den trevliga stämningen. Men det kan även vara en för 

hård slutsats att dra, de dedicerar trots allt den sista sekvensen åt en slags upplysning, 

även om den fördjupade analysen av denna sistnämnda sekvens visade sig skenhelig i 

den mån att de faktiskt inte informerar om alkoholens risker då de istället bara påvisar att 
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Systembolaget själva vet vad svaret är, då man måste gå in på deras hemsida om man vill 

ha reda på svaret–Då de inte heller dedicerar en egen sida åt fakta lär man även få 

snubbla sig fram bland de många olika dryckesförslagen och menyerna de har på sin 

hemsida innan man möjligtvis hittar någon fakta om alkoholens skadliga effekter.  

  

Vidare till huruvida de förhåller sig till att informera om alkoholens risker skulle jag 

även här påstå att det är ett misslyckande som inte går att förneka. Vad de 

kommunicerar är just att Systembolaget har svaret på riskerna med alkohol, utan att 

berätta vilka dessa är. Det är just deras samhällsuppdrag att informera om detta, istället 

hänvisar de till ’Systembolaget.se’, vilket inte är mer än en omdirigering till deras 

startsida (och vad möts man av där om inte mer alkohol). De har inte ens orkat dedicera 

en egen sida till informationen de menar att de sitter på. Det tycker jag var allra 

märkligast med hela filmen, att skapa ett så påkostat arbete för att snubbla på mållinjen. 

Hessel nämnde själv att Systembolaget aldrig går vidare med ett arbete förrän alla 

faktorer är räknade för, förrän de vet om att produktionen i sin helhet går att knyta 

tillbaka till sina målsättningar. Hur tänkte de då här? Förvisso går filmen att knyta 

tillbaka till delar av målsättningen, om deras huvudsakliga mål faktiskt var att öka 

företagets trovärdighet utåt, snarare än att informera om de faror alkoholkonsumtion kan 

medföra. Detta ter sig en rimlig slutsats, att Systembolagets primära fokus med sin 

marknadsföring faktiskt ligger i att säkerställa monopolets framtid ytterligare, genom att 

få folk att tro på att vad de håller på med gynnar oss alla. Men det är ju just så det inte 

ligger till. Systembolagets kommunikationsinsats har i detta fallet nästan påvisats inge 

motsatt effekt mot deras strävan att gynna folkhälsan, i den mån att de associationer som 

uppkom snarare ledde en till slutsatsen att vilja gå till systembolaget än att reflektera 

kritiskt kring ens dryckesvanor– om man staplade upp de två alternativen på ett 

spektrum.  

  

Det går inte att förneka att många har synen av Systembolaget att de faktiskt gör gott för 

samhället, att de informerar om alkoholens risker m.m. Över 70% av befolkningen har 

just förtroende för monopolet och att det är bra för samhället. Själv tycker jag också att 

de upprätthåller denna kommunikativa tonen i de allra flesta fallen. Däremot har de i 

just denna kampanjen, i just denna filmen misslyckats att upprätthålla sin annars 

enhetliga och samhällsorienterade kommunikation. Vilket är av vikt att de får reda på, 

för visst kan man tycka att det är hård kritik för en småsak som en enda film i en enda 

kampanj. Dock är det ingen småsak, eftersom Systembolaget är ett så pass stort och 

omfattande monopol på en vara som i grunden är en beroendeframkallande drog. De 
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måste åskådas med ett kritiskt öga i alla delar av deras kommunikation. För vad stoppar 

dem från att då se tillbaka på tidigare kampanjer och tänka att den där filmen om träning 

och drickande var ju super, vi borde göra något liknande. Konsekvensen av detta kan 

tänkas vara att de flyttar sin marknadsföring mer och mer i den riktningen, för ingen 

kritiserade den förra filmen, så varför skulle de kritisera den här.  

  

För att sammanfatta om Systembolaget och Forsman & Bodenfors beskrivning av 

uppdraget och dess mål motsvarar vad de kommunicerar kan man inte svara annat än 

nej. De har inte lyckats, om än Hessel menar att de med råge nådde upp till filmens 

målsättningar nådde de inte upp till Systembolagets grundstadgor om att inte locka till 

köp av alkohol samtidigt som de informerar om alkoholens inneboende risker. Vad mer 

är att de i varje sekvens av filmens gång associerar alkohol till en trevlig social 

tillställning, vilket låter väldigt mycket som en anspelning till en särskild stämning. 

Anspelningar till särskilda stämningar uppnår, enligt Konsumentverket, inte 

måttfullhetskravet.   

  

Vad gäller framtida forskning är det av fortsatt vikt att hålla uppe detta kritiska 

förhållningssätt till Systembolagets kommunikationsarbeten, för även om liknande felsteg 

endast upphittas i en film av hundra, måste även de tillrättavisas. Så länge självreglering 

råder är det upp till konsumenterna att dra gränserna för vad som är tillåtet eller inte.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 KÄLLFÖRTECKNING  
  



45  

  

 Litteratur  

  
Alvesson, M. (2003). Beyond neopositivists, romantics, and localists: A 

reflexive approach to interviews in organizational research. Academy of 

Management Review, 28(1), 13-33.   
Alvesson, M. (2011a). Interpreting interviews: London : SAGE.  

  

  

Barthes, Roland, 1967. Elements of Semiology. HILL and WANG: New York  

  

  

Chandler, Daniel. Semiotics, the basics. 2nd edition. 2007. Routledge, Taylor & Francis 

Group: London and New York.  

  
Cheng, Hong och Kotler, Philip och Lee, Nancy R. (red). 2011. Social Marketing for Public 

Health- Global Trends and Success Stories. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.  

  
Daymon, C., & Holloway, I. (2011). Qualitative research methods in public relations 

and marketing communications: New York : Routledge, 2. ed.   
Fiske, John, 2000. Kommunikationsteorier, en introduktion. Centraltryckeriet AB, Borås.  

  

  

Gorn, J. Gerald. The effects of music in advertising on choice bahvior: A classical 

conditioning approach. American Marketing Association.  

  
Kotler, Philip och Lee, Nancy. R. 2008. Social Marketing:Influencing behaviours 

for good. Tredje upplagan. Thousand Oaks: Sage Publications.   

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun: Lund : 

Studentlitteratur (Ungern) 2. uppl.   

Powell, Helen. 2013. Promotional culture and convergence. Taylor and Francis. 

Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data : a guide to the principles of 

qualitative research: London : SAGE, 4., [updated] ed.  

Wernick, Andrew. 1991. Promotional Culture, Advertising, ideology and symbolic 

expression. SAGE Publications: London  

  

  



46  

  

  

  Artiklar på web  

  
  

IOGT, u.å., Fakta om alkohol och alkoholreklam   

  

(http://iogt.se/kampanjer/slack-ner/fakta-om-alkohol-och-alkoholreklam/ ) Hämtad:  

22.01.2018  

  

  Konsumentverket, 2016, Marknadsföring av alkohol   

 ( https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/alkohol-

ochtobak/marknadsforing-av-alkohol/ ) Hämtad: 22.01.2018  

  

Systembolaget, u.å., Systembolagets alkoholpolitsika roll  

( http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-  

samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/ ) Hämtad: 08.12.2017  

  

Systembolaget, u.å., varför vi gör reklam  

( https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor- 

gor-ni-reklam/ ) Hämtad: 08.12.2017  

  

Systembolaget, u.å., varför vi finns  

( https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/varfor-vi-finns/ ) Hämtad: 08.12.2017  

  

  

Systembolaget, u.å., Försäljningssiffror  

( http://press.systembolaget.se/category/pressmeddelanden/forsaljningssiffror/?y=2014 ) 

Hämtad: 08.12.2017  

  
 Tidigare forskning  

  
Bergenmar Lager, Josephine, Lee, Younsun. 2010. Uppmärksamma och 

förändra. Stockholms universitet.   

Fredriksson, Angelica. 2011. Inga kylda drycker. Högskolan i Gävle.   
Pettersson, Linn. 2012. Hur talar Systembolaget om alkohol?. Uppsala Universitet.  

  

  

Ekström, Karin, Hansson, Lena. 2011. Establishing a Healty Drinking Culture: Systembolaget– 

Alcohol Monopoly and Public Health in Sweden. I Cheng, Hong och Kotler, Philip och Lee,  

Nancy R. (red). 2011. Social Marketing for Public Health- Global Trends and Success  

Stories. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 171-199  

  

http://iogt.se/kampanjer/slack-ner/fakta-om-alkohol-och-alkoholreklam/
http://iogt.se/kampanjer/slack-ner/fakta-om-alkohol-och-alkoholreklam/
http://iogt.se/kampanjer/slack-ner/fakta-om-alkohol-och-alkoholreklam/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/alkohol-och-tobak/marknadsforing-av-alkohol/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/alkohol-och-tobak/marknadsforing-av-alkohol/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/alkohol-och-tobak/marknadsforing-av-alkohol/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/alkohol-och-tobak/marknadsforing-av-alkohol/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor-gor-ni-reklam/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor-gor-ni-reklam/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor-gor-ni-reklam/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor-gor-ni-reklam/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor-gor-ni-reklam/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/myter-och-fragor-om-systembolaget/varfor-gor-ni-reklam/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/varfor-vi-finns/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/varfor-vi-finns/
https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/varfor-vi-finns/
http://press.systembolaget.se/category/pressmeddelanden/forsaljningssiffror/?y=2014
http://press.systembolaget.se/category/pressmeddelanden/forsaljningssiffror/?y=2014
http://press.systembolaget.se/category/pressmeddelanden/forsaljningssiffror/?y=2014


47  

  

  

  

  

  

  

7 Bilagor  
  

7.1 BILAGA 1- Intervju F&B  
  
Men du, berätta, du skriver en kandidatuppsats nu?  

Yes, exakt  

En d-uppsats? En 

c-uppsats.  

En c-uppsats,ehm, den är helt enkelt en analys av reklamfilmen Exercising & Drinking, 

(aaa) som a, ni gjorde åt systembolaget, så vi vill helt enkelt utröna processen ba- tanken 

bakom dess skapande, och sen vill jag jämföra den med en semiotisk bildanalys.  

Aa  

Så det är helt enkelt för att se- det är mer om systembolaget och deras ambition som är så 

dikotom att dem ska minska alkoholförsäljning men de säljer alkohol, du vet det där. Det 

dilemmat. Hur man kan tolka deras kampanjfilmer så jag vill väl mest ha lite almän 

information från er om filmen,  

Ja, du pratar nog med rätt person för jag har varit inblandad i allt de har gjort de senaste 15 

åren, (e de så?)jag och , nu har vi bytt copyrwriter, men en copy som hette johan ålider 

och nu en som heter jakob nelson. (ahaa, det var ju riktigt bra det ju) Så att det var väl bra, 

j-ja-ja jag e ju välbekant med dem. Men dem som jobbar där  

Jaja, vad bra, för jag ska nämligen intervjua åsa hessel också(a, a , a) komm. Ansvarig där 

ju.  

Ja okej, men inspelningen funkar i alla fall verkar det som så vi kan väl lika väl sätta 

igång?  

Ja, ehh, nämen procesen gick till som det ofta gör att de hade ett önskemål om att göra 

någonting om vardagsdrickande(aa) det var vad de bad oss om. Och då eeeh, tog vi oss an 

den och funderade på vad som eeeh et budskap från systembolaget som säger att man ska 

inte- det är svårt för systembolaget att säga- vi tycker inte det funkar att de går ut och 

säger att du ska inte dricka, även om det är vad de vill, Systembolaget verkar ju för att 

alkholskadorna i samhället ska bli så små som möjligt- så är det svårt för (.) för folk tycker 

att- att den här butiken som säljer alkohol säger åt mig att jag inte ska dricka + att det här 

med vardagsdrickande- hur man dricker är något väldigt personligt, man kan bli, reagerar, 
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man kan bli arg om någon säger åt en att dricka mindre, så då funderade vi på det här om 

det finns tillfällen när man kan faktiskt tänka sig att vara intresserad av att dricka mindre, 

när man själva kan tänka ” ja jag har ju inte problem med alkoholen, men det kan ju vara 

intressant”, så då tänkte vi på dem som tränar mycket, och eeh, och om det går ut med ett 

brett budskap, men som är riktat till egentligen det är utformat som att det är riktat till dem 

som tränar mycket och kanske vill , därför vill avstå att dricka, ehm, ehm, (.) kommer 

även andra felr tycka för att jag springer lite grann kan det vara intressant att-”här kämpar 

man med att springa snabbare och snabbbare och när man dricker så påverkar kanske det” 

mm. Såattdet kan ju vara något som man vill det är utformat som att det är riktat till de 

msom tränar lite mer på allvar och därför vill prestera lite bättre, men det funkar även för 

alla. Och då så är det här scenariot att man, vi vet att, vitror att veta i alla fall på hörsägen 

och så , sen har man gjort research, på att man- tränar rejält på fredagen, på lunchen och 

sen så kan man med gott samvete gå och slå runt rejält på fredagkväll, och eeh, då var det 

liksom det som var e bilden av det man tränar sen går man ut och festar direkt efter, tränar 

och går ut oc hfestar. Oc hdär ifrån kom ieen att göra det till ett visuellt rim i rörelserna, 

ehm aa, och det var bakgrunden och vi, och systembolaget tyckte när vi presenterade att vi 

att det var en idé att göra någonting om alkohol och träning oc hatt det var en bra filmidé 

och sen gick vi till en regissör som hette oscar wrange, kansek är intressant att intervjua, 

han är väldigt väldigt trevlig (svammel). Ehm,  

  

Aa, okej. Det var det. Det blev verkligen ” hit home” jag har själv spelat handboll i över 

tolv år och när jag såg den så tänkta jag direkt att man kände igen sig i läget, så det var 

hammaren på spiken (skratt), men okej. Jag har några frågar kvar som jag behöver beta av. 

Så jag skulle vilja be dig berätta vem du är och vad du gör här på forsman & bodenfors?  

Jag heter joakim blondell(stavar ut det). Jag e art director på F&B. och, Vad 

innebärt det? Att vara AD?  

EHm, man för varje kund så har vi en arbetsgrupp som består av ehm, olika fyra personer. 

Oc hdet är en projektledare , produktionsledare, copywriter och AD sen tillkommer det 

andra mend de finns alltid med där. AD och CW är de som är ytterst ansvariga för att 

hitta på reklamen, om det är annonser eller filmer eller vad det kanv vara. Ehm, och eeeh, 

vid 80-90% av tiden gör CW AD samma sak man sitter och pratar med varann och 

försöker komma fram till va är den bästa strategin och vad är bästa filmmanuset och vad 

är bästa annonsen,  

De sista 10% av utförandefasen kommer man in i att CW är en person som skriver det 

som behöver skrivas och AD är den som formger det visuella(svammel). Medn i 90% av 

tiden gör man ehm, samma saker.  
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När orden ska vägas, formuleras exakt är det könsligt, eller när bokstäver ska korrigeras så 

går man i sina respektive roller  

Okej, ehm, skulle du kunna säga någonting om vad för typer av kampanjer och andra 

arbeten ni gör?  

På F&B?  

Eh, ja. Har ni någon slags tematik eller tar ni er an alla sorters arbeten?  

Vi är väl i första hand en byrå som gör reklam för människor till konsumenter till skillnad 

från byråer som kallas för business to business, där e folk som gör reklam till- som vänder 

sig till andra företag men vi vänder oss till vanliga privatpersoner som e dom som aldra 

flesta uppdrag vi har. Det finns nog en viss typ av idéer om uppdrag iv inte hade tagit av 

etiska skäl men annars tar vi fram det mesta, som även är roande.  

Okej amen vi går vidare till filmen. Fick ni några riktlinjer eller direktiv från  

Systembolaget om E&D? Nä det kan jag inte tänka mig att vi fick eftersom idéen kom ju 

ifrån vår sida. Det tror jag inte att vi fick. Ehm, i vilket typ av direktiv tänkte du? Nä det 

var mer en ganska öppen fråga. Men om vi säger såhär, vad var uppdraget som gavs från 

Systembolaget till er? Det grundläggande, var det en idé, eller?  

Uppdraget var, från SB, att ehehm, göra någonting mot vardagsdrickande. Okej. 

Okej.  

Vardagsdrickande , ser ut att kunna bli ett problem i framtiden och Systembolaget vill 

gärna göra något mot vardagsdrickandet. Det var uppdraget. Det var där det började. Och 

så var uppdraget att göra något på kombinationen gick ut på steg, det var den första 

uppdraget de lämnade till oss, gör något på vardagsdrickande. Också kom idén om alkohol 

och träning, vilket de tyckte lät bra och då presenterade vi den här filmen.  
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Okej, ehm, men, det var alltså det ni ville förmedla var alltså? Vad var det? Rent konkret? 

Den kreativa iden bakom filmen.  

Det är lite jobbar med någonting under väldgit lång tid, då vet man att man inte kan göra 

allt på en gång, men det rent konkreta med det här var ju att ,ehm, få folk att tänka att 

alkohol kan påverka dina träningsresultat och i större , o i ett större perspektiv eh, få folk 

att reflektera över vardagsdrickande. Men det direkta, det kortsiktiga, direkta i 

uppbyggandet av denna enhetliga filmen var att få folk att reflektera över att alkohol kan 

påverka dina träningsresultat och i större perspektiv refletkera vardagsdrickande. 

Men,men det här reflektera över vardagsdrickande skulle ingen säga att dom ehm, ja nu 

känner jag verkligen att jag reflekterat över mitt vardagsdrickande med på ett indirekt sätt 

är jag säker på att det får en sån effekt också. Fast det blir ju det där konkreta exemplet.  

Skulle säga att det här skulle ta en kvart men det har redan gått är det okaj att fortsätta? Ja 

absolut.  

När det kom till målgruppen var det någonting ni fick välja själva eller var det bestämt av 

sb?  

(…) det fanns nog, ja, eh, svårt att svara på det, för att det, i den ursprungliga frågan det 

här om vardagsdrickande , då e ju målgruppen väldigt svårdefinierad för det e ju då alla 

som kan omfatta- kan tänkas, dricka lite för mycket, det e svårt att säga, den går inte att 

ringa in den målgruppen. Men sen- vilket är ganska vanlig för kampanjen av den här 

slaget måste man rycka ut väldigt brett för det går liksom inte att hitta att det här e e 

kvinnor mellan 65 o det går inte. Det är för spritt mellan landet. Men, sen e den här- som 

vi valde att tolka uppgiften med alkohol och träning blev det ju lättare att (.) fixa in, köpa 

media som når folk som tränar, men smatidigt så ville vi att så många som möjligt skulle 

se det här. Ehm,  

Det blev en avvägning där alltså?  

Ja, ehm, det också. Ehm, i det första uppdraget till Systembolaget är att folk ska förstå att 

alla egenltigen (.) egentligen alla över 20 som får handla på Systembolaget ska se- ska 

veta om varför Systembolaget finns. Ehm, och ee, (.) det betyder att det liksom det e ofta 

alla som e intressanta att se den här. Nä men just man kan ju tänka sig att(.) Jag kan gissa 

att du tänker att det här är en tränande ehm, personer som är målgruppen, och eeh, det e 

ju(.), det e inte bara dem det är även alla som (.) det handlar om att formulera- om vi 

formulerar på ett sätt till dem som tränar kan även de som inte tränar tycka att det är ett 

acceptabelt budskap från SB. Däremot hade vi sagt till alla tänka på vad det där glaset 

extra får för konsekvenser tyckt att det var jätte provocerande men om det är till folk som 

tränar och vill ha resultat kan ni ju läsa mer här om vad det får för konsekvenser och då 
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har egentligen alla fått det budskapte som jag sa först. Att det där glaset kan få 

konsekvenser för hälsen  

Så ni lät dem själva komma till den insikten utan att tränga er på?  

Ja precis, det var därför jag menade det här med det större, det är egentligen inte 

träningen utna det är det här med vardagsdrickande. (svammel) också med utformat som 

att det är riktat itll dem som tränar, och det är det ju också delvis.  

Vad flummigt det var jag är ledsen för det!  

Nejnje, det blev jättebra!  

Men om vi går vidare till medieval. Hur såg ert medieval ut?  

Ja, det e återigen så här med att de vill nå brett så är oavsett vad man tror och- det är 

otroligt många gånger fortfarande tv som är oslagbart när det gäller att nå det som kallas 

för räckvidd i mediatoner. Att många berörs. Sen tror vi att det kompletterades med 

digitalt men det minns jag inte. Det brukar ju vara så i alla fall. Det finns ingen utsagd ”vi 

vill nå de i kalmar som är 25” . nu vill man ju nå så många som möjligt och då är tv 

svårslaget. Fortfarande.  

Okej. Ehm, behövde ni. Jag har mest kollat på versionen av filmen som ligger på er 

hemsida, eh, men behövde ni göra olika versioner för att anpassa filmen till plattformar 

eller av andra anledningar?  

Eh, den som du såg på Forsman & Bodenfors hemsida är nog på engelska där på slutet och 

så gick den aldrig. Vår sajt har mycket utländska besökare och därav engelskan. Annars 

så, ehm, skulle jag tro att det gjordes en något kortare version också. Det brukar ju alltid 

vara av transparenta ekonomiska skäl. 50 sek eller?  

35 ca.  

35? Okej. Ehm, så att, aa, då undrar jag om det e(svammel) annars så gör man ofta en 

kortare version då det är mycket billigare. Man har en versione som man egentligen 

tycker är bäst så har man egentligen inte råd att visa det. Men vet att man behöver visa 

den ett visst antal gånger och sen blir det för dyrt så gör man en kortare också. Men nu för 

tiden i alla fall så vill man gärna inte ha en som är längre än 15 för att kunna ha b-roll på 

youtube och sådana saker.  

Okej.. men eeh, tycker ni att ni lyckades med E&D?  

Ehm, ja tror att filmen gick bra, resultatet gick bra, ehm. Ja jag tycker att vi lyckades 

ganska bra med själva filmen.  

Har du någon aning om vad Systembolaget tyckte om filmen 

också? Ja tror att de tycker att den var bra.  

Har ni fått någon respons från publiken till er byrå ang. filmen?  

(.) vet faktiskt inte, ehm, får man nästan aldrig tycker jag.  
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Där lät du lite besviken? (skrattar båda)  

Nä men jag skulle själv inte höra av mig om någon reklamfilm var bra. Det är ju så många 

andra saker man är intresserad av.  

  

Ja men det var i princip alla mina frågor. Så jag tackar så hjärtligt för att du var så behjälplig.   

  

7.2 BILAGA 2 – Intervju SB  

  

Systembolaget Åsa Hessel.  

Hej Åsa det är Fredrik här angående Kandidatexamen ….  

Jag ska ju skriva en kandidatuppsats om då Systembolaget och vill ha reda på lite hur ni 

formar era kampanjfilmer, från ideation till den faktiska filmen. Då har jag redan varit i 

kontakt med forsman&godenfors och pratat med Joakim Blondell och nu pratar jag med 

dig och sen ska jag genomföra semiotisk bildanalys av filmen i fråga.  

Aa, precis. Du pratar mycket om filmen och sådär, då tänker jag såhär, det e, för det e klart 

att en kommunikationsinsats består av många delar. Den här filmen är en bärande del men 

långt ifrån allt i det stora hela. Men i din uppsats är det nått fokus på just fokus och rörlig 

bild eller hur?  

Ja man måste ju göra någon avgränsning någonstans.  

Mm,  

Så då valde jag att ta den här filmen från skapande till färdig film Ja 

men absolut så shoot, har du några specifika frågor eller?  

Ja exakt, så jag kan väl börja med att fråga Vem du är och vad du gör på SB? Aa, 

eehe, jag min roll är kommunikationansvarig men skulle nog beskriva det som en 

projektledare där min roll är att ansvara för planerna och det ena e just varför  

Systembolaget finns, alltså förstå själva grundpelarn och den en roll som Systembolaget 

har i samhället. Men också hur alkohol påverkar oss, så det är alltså mina fokusområden. 

Så förstår man inte vad alkohol är för vara så fattar man inte heller vad varför vi har ett 

systembolag. Så, jag har den rollen och det betyder att jag i mitt arbete, jag är ju inte jsälv 

på något vis vi har ju specialister på antingen sociala media eller produktioonsledare ja vi 

har olika inriktningar och jobbar i team för att då skapa innehåll och i vissa fall hjälp av 

externa partners som f&b när vi jobbar större bredare vill nå en högre räckvidd och vilket 

vi då har gjort med just träningsområdet för det är ett strategiskt område för oss. Vi har 

gjort ett stort antal studier på området för at tse hur vad det är som får människor att 

faktiskt vilja, tycka det är intressant vad det är som får människor att vilja ta reda på mer 
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om alkohol. Därför att vi har sett tycker redan att de vet att alkohol är farligt och att de kan 

dricka redan och att har koll på det där. Man är inte beredd att ta till sig at lyssna. Vilket 

gör det extremt svårt att liksom få nåns öra överhuvudtaget och idag finns det så många 

andra utmaningar med kommunikation som du vet ett himla brus hela tiden men vi såg i 

studier att som har varit en trend som hållt i väldigt länge nu och inget verkar tyda på att 

luften gått ur den trenden. Men folk e faktiskt mångatycker att dom tränar, ser sig själv 

som nyttiga personer se nkan man naturligtvis ha olika synpunkter men många ser sig 

själva som tränande personer och är då intresserade av det här med att hålla sig i form och 

hur får jag ut bästa effekten av min träning. Så vi hittade ett förnster att få lov att få prata 

om den här frågan och det var så träningen blev ett område för oss att kliva in i. vi har 

aldrig någonsin pratat på det här området. Vi e liksom Systembolaget och träning var ju 

liksom helt… ingen kombo som någon tänker på  

Men e, om du skulle kort svara på vad som gav upphov till idén exercising & drinking, lite 

kortfattat.  

Vi såg att det här var ett område där det finns ett högt intresse eh av att ta reda på hur, 

och framförallt bland yngre människor att dricka alkohol men också att det har en 

konsekvens för träningen. Det såg vi att det fanns ett hett intresse till. Därför bestämde vi 

oss att här finns en touch point för oss. Någonting att berätta och ge kunskap om  

  

Men då var målgruppen alltså riktad mot yngre människor?  

Ja yngre och medelålders, men det här är ju något som inte bara yngre, utan idag e ju så att 

absolut många äldre och det ska man komma ihåg att idag e det ju så att den stora 

utmaningen är att drickandet sjunker i de yngre målgrupperna även om det är där flest 

berusningsdricker de stora problemen är ju fortfarande bland de yngre. Men vi ser en 

tillbakagående trend och lite motsatt hos de äldre där de ökar sin konsumtion så det är 

absolut många äldre som känner sig attraherade av det här. Sen är det så att vänder man 

sig till en yngre målgrupp så hakar ofta de äldre på.  

Okej, om vi går över till ert medieval, hur såg den ut?  

Eh, eftersom vi såg att det här är, det finns en form av stort allmänintresse och att det är en 

varumärkeslärande kampanj så valde vi både tv och bio. Sen har vi ju tagit fram flera 

andra filmer som då baserats på samarbeten men många olika träningsprofiler och dom 

gick i sociala kanaler och kanaler på youtube. Där såg vi att.. vi riktade oss specifikt till 

målgrupper.  
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Vi har samarbete med lottan,aaron andersson, och ett antal, två experter på GH som 

berättar.. dom gav liksom både konkreta tips men förklarade även några myter på området 

och så…  

Tillbaka till e&d, genomgör ni någon slags utvärdering av filmen?  

Vi har gjort många mätningar och en noll-mätning innan vi gav oss in på området. För att 

se liksom dels vårt Systembolaget som avsändare allt från trovärdighet till hur man 

uppfattade oss och hur man uppfattade kommunikationen. Vi såg ju det när vi klev in att 

allmänheten hade inte alls någon förväntan på att Systembolaget skulle prata i den frågan. 

Man såg snarare folkhälsomyndigheten karolinska institutet men också firskis och svettis 

som man såg som mer trovärdiga avsändare för det här budskapet men i takt med att vi på 

olika sätt jobbat med den kampanjen har vi vunnit mark ganska snabbt så idag när vi 

frågar folk så är vi faktiskt den mest trovärdige avsändaren som man anser har mest 

kunskap på området så det är ju en kvittens på att man anser att Systembolaget står för 

trovärdighet och mycket kunskap så det är ju härligt att vi snabbt har lyckats jobba upp 

den.  

  

Var det någon aspekt med kampanjen som gick mindre bra?  

Jag vet inte om jag ska, de mål vi hade satte upp från början har vi infriat och mer än vad 

vi kunde tänka oss från början sen är det i regel så att man vet inte i början var saker och 

ting ska ta vägen nä men jag måste nog säga ändå att det här har ju varit en kampanj som 

nått över de målsättningar som vi hade Och vilka var dessa målsättningar?  

Det var att kommunikationen skulle bidra till att vi har ett antal kärnvärden att vi igrunden 

står för något mer om att vi står för kunskap om hur alkohol påverkar oss och skapar en 

ökad reflektion och eftertanker och det får vi kvittens på att det är viktiga budskap att vi 

skapar eftertanke och reflektion på området, och de här tre är bärande, genomgående, oh 

då ser vi att det här, det här funkar absolut, och vi når yngre personer också där det här är 

en större utmaning. Ja det har funkat väldigväldigt bra.  

  

Ang. reklambyrån, nalitar ni alltid samma reklambyrå?  

F&b är vår strategiska partner som vi har flerårigt samarbete med och tsm med dem sätter 

vi upp de stora penseldragen. De i regel de store räckviddskampanjerna men vi har fler 

partners so mvi jobbar med genom åren så de är inte de ända. Sen gör vi allt mer in- house 

och vi har satt upp en egen redaktion och en del material som vi lagt upp på facebook och 

youtube har vi skapat på helt egen hand.  

Brukar ni ha några fasta riktlinjer vad gäller era kampanjer i allmänhet?  
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Aa, såhär e det vi har i botten en plattform, varumärkesplattform men också en tydlig 

strategi som beskriver väldigt väl vad kommunikationen syftar till men också grunden till 

hur vi ska uppfattas, ett ramverk och där beskrivs allt från rörlig bild till hur ska 

Systembolaget uppfattas som PERSON. Och då är det oerhört viktigt att vi i alla lägen 

uppfattas på de här sätten och då vi jobbat länge med f&b så vet de detta väldigt väl. Men 

vi är också väldigt tydliga från början vad det är för uppgift filmen ska ha. Vad ska stanna 

kvar hos tittaren, känslan, tanken. Allt de måste vi ha svar på innan vi går in i produktion. 

Vad är temat, och settingen för allt det faller ju tillbaka hela tiden på den grundläggande 

strategin vilket gör att det är lättare att hitta rätt. Annars är det lätt att gå fel, det skapar en 

enkelhet till våra partners att ta reda på vad som är kärnan.  

  

Det var i princip alla mina frågor, så tack för mig.   

  

7.3 Intervjuguide  

  

Den tilltalades arbetsuppgifter på systembolaget  

- kan du berätta vem du är och vad du gör på SB?  

- Följdfråga vid behov: Vad är din roll (eller arbetsuppgifter) på systembolaget?  

  

Systembolagets mål och syfte  

- Hur görs era kampanjer vanligtvis?  

- Systembolagets kampanjprioriteringar för tillfället? Vad avgör ifall en kampanj ska 

göras eller ej?) Kampanjer och byråer  

- Brukar ni anlita en byrå? Eller gör ni allt själva? Följdfråga: Vad gäller er 

reklambyrå, anlitar ni alltid samma reklambyrå? Gör systembolaget filmer eller 

annan media själva?  

- Hur väljer ni vilka ni vill anlita? Följdfråga: Har ni en upphandling med dem?  

- Brukar ni ha några fasta riktlinjer vad gäller era kampanjer och filmer i allmänhet?  

- Hur kommer det sig att ni valde Forsman & Bodenfors?  

- Hade ni några specifika krav eller riktlinjer på forsman & bodenfors angående 

Exercising & Drinking?  

- Stora penseldrag, varumärkesplattform, och strategi  

- Hur ska systembolaget uppfattas som person  
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Exercising & Drinking Vad 

gav upphov till idén?  

- Vad var målet (el: vad var syftet med kampanjen? Vad ville ni uppnå?) - 

 Vem var målgruppen? Följdfråga: varför just dem?  

- Hur såg ert medieval ut? Följdfråga: varför just dem?  

  

Genomförde ni någon utvärdering?  

- Tycker ni att ni lyckades ni med Exercising & Drinking?  

- I så fall, hur vet ni att ni lyckades/ inte lyckades? Ev följdfråga: om inte, varför?  

- Någonting som kunde ha gjorts annorlunda?  

  

Hade du någon roll före/under/efter skapandet av Exercising & Drinking? Kanske bättre: 

var du själv involverad i kampanjen? Hur?  

  

Intervju med Forsman & Bodenfors  

  

Den tilltalades arbetsuppgifter på systembolaget  

- Kan du berätta vem du är och vad du gör på SB?  

  

Art director, för varje kund finns en arbetsgrupp om 4, AD PL PRODL CW - 

 Följdfråga vid behov: Vad är din roll (eller arbetsuppgifter) hos F & 

B?  

- Kan du säga något om vilken typ av kampanjer och andra arbeten ni gör?  

- Var du själv involverad i SB:s kampanj Exercising…?  

  

Fick ni några riktlinjer/direktiv från Systembolaget om Exercisng & Drinking? I så fall, 

vilka?  

- Vad är syftet med filmen (=uppdrag getts av SB)?  

- Vad ville ni förmedla? Vilken är Exercising & Drinkings kreativa idé?  
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- Målgruppen: fick ni välja den själv eller var det bestämt av SB? Hur försökte ni 

beröra målgruppen?  

- Hur såg ert medieval ut? Vilka plattformar? Följdfråga: varför just dem? (kanske e 

Även: om de behövda göra olika versioner för att anpassa filmen till olika 

plattformar?)  

- Tycker ni att ni lyckades ni med Exercising & Drinking? Vad tyckte 

Systembolaget om filmen?  

- Kanske även: Har F & B fått respons från publiken?   


