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olds perceive that they are affected by the campaign films?”. This essay uses the methods 
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1. Introduktion 

I Sverige finns en strikt alkohollag som behandlar både Systembolaget som är Sveriges enda 
företag som får sälja alkohol och restauranger eller barer där man förtär alkoholen på plats. Att 
alkohollagen inte följs är idag ett stort problem, en paragraf i den som ofta bryts mot är lagen om 
utköp (Riksdagen, 2019). För att köpa alkohol i detaljhandel eller få alkohol som gåva i Sverige 
måste du har uppnått en ålder av 20 år. Alkohollagen skriver dock att det är tillåtet att bjuda en 
person som inte har åldern inne på en mindre mängd alkohol på en specifik plats med hänsyn till 
omständigheterna (Riksdagen, 2019). Eftersom den här delen av lagen inte är specifik kan 
åsikterna angående lagen om utköp bli varierade och leda till att folk följer lagen mindre 
noggrant. Alkoholkonsumtionen bland unga vuxna i Sverige är just nu mycket lägre än den 
tidigare varit. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) 
undersökning (2017) om ungas alkoholkonsumtion är det endast ca 40% av eleverna i årskurs 9 
som druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Det här är stor skillnad bara sedan millennieskiftet 
då dubbelt så många i denna årskull konsumerade alkohol. De flesta av dessa har svarat att de 
fått tag på alkoholen genom en äldre kontakt. Även om minskningen inte är lika påtaglig så går 
den även att se hos de som går i årskurs två på gymnasiet då 74% av eleverna i denna årskurs har 
konsumerat alkohol. Eftersom Systembolaget har åldersgränsen 20 år har alltså de 40% av 
eleverna i årskurs 9 och hela 74% av eleverna i årskurs två på gymnasiet fått alkoholen “utköpt” 
och därmed har de äldre brutit mot alkohollagen (CAN, 2017).  För att förhindra att folk bryter 
mot denna lag har Systembolaget gjort flera reklamfilmer och kampanjer med olika 
kommunikationsstrategier. En intressant kampanj är deras reklamkampanj om filmerna Systrar 
och Bröder där de illustrerar hur unga köper ut och hur det kan vara svårt att säga nej (Se bilaga 
1 och 2). För att se hur dessa filmer påverkar unga vuxna i allmänhet har vi därav valt att 
undersöka huruvida de fungerar eller inte i en studie med hjälp av fokusgrupper.  

 
De begrepp som är centrala i denna uppsats är således:  

● Ungdomar: Personer som befinner sig i övre tonåren. 
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● Systembolaget: En organisation som säljer alkoholhaltiga drycker med en åldersgräns på 
20 år.  

● Alkohol: Rusdryck som kan inhandlas på mataffären när du är över 18 år om den har 
alkoholhalten under 3,5% och om du är äldre än 20 år får du handla högre alkoholhaltiga 
drycker på Systembolaget.  

● Reklamfilm: Systembolagets reklamfilmer Systrar och Bröder. 
● Encoding/Decoding: Stuart Halls kommunikationsmodell för hur mottagare tar emot och 

uppfattar meddelanden från media.  
● Teman: Identifierade tema till och från fokusgrupperna. 
● Koder: Nyckelord vi hittat från fokusgrupperna som används i resultat-och analyskapitel.  
● Kontext: Den övergripande situationen, med alla omkringliggande omständigheter 

inräknade.  

            

1.1 Problemformulering  

I dagens uppkopplade samhälle har nio av tio svenskar en smartmobil och 98% har tillgång till 
internet hemma (Svenskarna och internet, 2018). Genom olika kampanjer och reklamfilmer på 
internet och i olika medier utsätts och exponeras människor för upp till 30 000 kommersiella 
budskap varje dag, en mängd som är så pass omfattande att det inte går att ta in och bearbeta alla 
budskap (Johnson, 2014). Det är därför en utmaning för Systembolaget att nå ut med sitt budskap 
till sina målgrupper och få målgruppen att uppmärksamma kampanjen om att inte köpa ut. Vi ser 
ett problem med att ungdomar under 20 år kan få tag på alkohol från Systembolaget och att 
alkohol köps ut trots kampanjer emot det. Därav problematiserar vi hur Systembolagets kampanj 
kommunicerar ut sitt budskap och hur det tas emot. Således ämnar vi att undersöka hur 
Systembolagets kampanjfilmer Systrar och Bröder tas emot av publiken, om de påverkas av 
filmerna och därmed lyssnar på budskapet.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Systembolagets mediekampanj med reklamfilmerna 
Systrar och Bröder fungerar i relation till det budskap de vill förmedla. Vi vill undersöka hur 
våra målgrupper reagerar på reklamfilmerna och om de kan bidra till en förändring i deras 
beteende eller tankesätt. De frågeställningar vi vill få svar på genom undersökningen är följande: 
 

- Hur uppfattar 18–19 åringar att de påverkas av kampanjfilmerna? 
- Hur uppfattar 20–25 åringar att de påverkas av kampanjfilmerna? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är upplagd i sju kapitel med egna underrubriker.  
Första kapitlet, Inledning. Här presenteras läsaren till uppsatsens problemformulering, syfte och 
frågeställningar.  
Andra kapitlet, bakgrund. I detta kapitel presenteras Systembolagets bakgrund och 
kommunikationspolicy samt tidigare forskning kopplat till uppsatsen.  
Tredje kapitlet, Teorikapitel. Här redogörs det för den teori som ligger till grund för studien 
vilken är Stuart Halls kommunikationsmodell Encoding/Decoding.  
Fjärde kapitlet, Metod och material. I detta kapitel som är uppsatsens längsta förklaras det varför 
metoderna och materialet är valda, avgränsningar, genomförande, vilket forskningsparadigm 
uppsatsen positionerar sig inom samt en beskrivning av genomförandet och etiska reflektioner. 
Reklamfilmerna Systrar och Bröder presenteras.  
Femte kapitlet, Resultat- och analyskapitel. Här presenteras studiens resultat och tillhörande 
analysdel. 
Sjätte kapitlet, Avslutande diskussion och slutsats. I detta kapitel kommer resultaten och analysen 
att diskuteras och reflekteras över. Slutsatsen att presenteras.  
Sjunde kapitlet, Framtida forskning. Här presenteras hur vår studie kan vara med och fungera 
som inspiration och bidra till tidigare forskning.   



          
    
     

      
Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2018 

7 
 

2. Bakgrund 

Avsnittet inleds med att presentera Systembolagets bakgrund och 

kommunikationspolicy. Vidare redogörs det även för tidigare forskning som är relevant 

för uppsatsen.  

 

Systembolaget är ett statligt ägt företag som grundades 1955. Företaget har monopol på 
försäljning av vin, öl och spritdrycker över 3,5% och arbetar för att de utan att gå med vinst ska 
kunna minska alkoholskadorna (Systembolaget, 2018). Eftersom Systembolaget är ett statligt 
bolag så har de ett visst uppdrag från staten. Det uppdraget innefattar att ge bra service, 
informera konsumenterna om risken av alkohol och sälja med ansvar. Den svenska 
alkoholpolitikens uppgift är att minska den totala konsumtionen av alkohol. Det är därför de gett 
ett bolag monopol, satt de åldersgränser de gjort samt satt en hög alkoholskatt som håller 
priserna höga (ibid.).  
 

Systembolagets kommunikationspolicy är enligt Systembolaget (2019) att vara vägledande 
mellan dem och deras intressenter. Kommunikationsavdelningen på Systembolaget har utformat 
en kommunikationspolicy som alla medarbetare ska agera efter, dessa är:  

1. Rätten att förmedla sin personliga åsikt om Systembolaget men då förtydliga att det är en 
personlig åsikt. Mediefrågor ska de ansvariga svara på och i butik är det butikschefens 
ansvar att förmedla svar på frågorna. Grundagerandet gentemot massmedier är att ha 
öppenhet, att tala sanning, att ha tillgänglighet och snabbhet, att visa ömsesidig respekt 
samt att vara konsistenta i deras budskap.  

2. Att inte lämna ut personlig information om personal eller kunder, samt om 
försäljningssiffror från butiker. De ska vara märkesneutrala vilket innebär att de inte 
betonar att man bör handla från vissa leverantörer, enskilda märken eller en enskild vara.  

3. Att informera kunden om dennes rätt med varufel och ångerrätt.  
4. Att ha informationssäkerhet vilket innebär att obehöriga inte kan komma åt deras 

information.  
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5. Att de kan bidra med pengar till organisationer som arbetar för att förminska och varna 
om alkoholens skadliga inverkan. 

(Systembolaget, 2019) 

 

Ett av Systembolagets uppdrag är som sagt att sälja med ansvar. Hur de ska uppnå det är enligt 
Systembolaget (2019) bland annat genom att de inte gör reklam för sina drycker. Deras 
reklamfilmer handlar istället främst om att förminska konsumtionen av alkohol, vilket kan leda 
till diskussion. Det är som nämnt i vår inledning enligt undersökningar ett problem med att 
alkohol köps ut och det är något som försöker motarbetas i den svenska alkoholpolitiken. Även 
om alkohol inte längre konsumeras i samma mängd som tidigare är det fortfarande som vi nämnt 
ovan problematiskt att unga som inte har den lagliga åldern inne för att köpa alkohol kan få tag 
på det (CAN, 2017).   

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Tidigare C-uppsatser 

En av de två C-uppsatser vi hämtar belägg för att bevisa vår slutsats ifrån är skriven av Sara 
Ekberg och Angelica Davidsson 2016 vid Jönköpings Universitet handlar om vad 
konsumenterna har för roll i att skapa Systembolagets varumärke, ‘“Konsumentens roll i 
varumärket - En kvalitativ fallstudie om uppfattningarna kring Systembolaget som varumärke”’. 
Syftet med deras uppsats var att bygga en förståelse för Systembolagets image och 
varumärkesidentitet genom att undersöka hur konsumenter ser på och uppfattar Systembolaget. 
De ville även undersöka och förmedla den bild som finns av Systembolagets roll i samhället och 
hur den tolkas av konsumenterna. Problemen de ville besvara var således hur konsumenternas 
uppfattning av Systembolaget ser ut samt om deras image har en påverkan på organisationens 
samhällsuppdrag och hur de olika aspekterna av deras image förhåller sig till varandra. 
Författarna har som metodval gjort intervjuer och en fallstudie (Ekberg & Davidsson, 2016). Den 
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andra uppsatsen skriven av Josephine Bergenmar Lager och Younsun Lee genomfördes under 
2010 i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet, “Uppmärksamma och 
förändra - Analys av kampanjfilmerna Rus och Festen, deras uppkomst och utformning.”. De 
analyserar två kampanjfilmer som har som syfte att få ner alkoholkonsumtionen. De beskriver i 
syftet med deras uppsats att de vill undersöka två reklamfilmer, där den ena kommer från 
Systembolagets dotterbolag IQ och den andra från Systembolaget självt. Det de ville få fram med 
filmerna är hur de försöker övertala med sina budskap med utgångspunkt i deras kampanjmål 
och hälsoproblemen som ligger bakom. För att uppnå sitt syfte gjorde de metodvalen 
fokusgrupper, retorisk analys och kvalitativa intervjuer. Det problem som deras uppsats vill lösa 
handlar mer om varför filmerna kommit till och de försöker även ge svar på hur filmernas 
budskap nås fram till olika målgrupper (Bergenmar Lager & Lee, 2010).  

 

2.1.2 “Unga vuxnas syn på att förse ungdomar med alkohol”  

Axánd AB genomförde i december 2013 en kvalitativ undersökning för Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (Axánd för CAN, 2013). Undersökningens syfte var att 
få fram data på hur unga vuxna i åldern 20–25 ser på alkohol samt på hur de ser på att 
tillhandahålla ungdomar med alkohol. Den ämnar även till att undersöka de tänkbara 
kommunikationsvägarna och budskap för att förse 20–25 åringar med alkoholrelaterad 
information. Metoden som undersökningen använde sig utav var tre fokusgrupper, en i 
Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Forskarnas tanke var att skaffa sig en så stor 
spridning mellan storstäderna för att samla in så mycket olik data som möjligt (ibid.). En av de 
slutsatser forskarna kom fram till var att deras respondenter ser ett mindre allvar i att köpa ut åt 
en person som är över 18 jämfört med en person som är under 18 år. Respondenterna anser att 
relationen till den minderåriga har en stor betydelse för om de ska köpa ut, de vill veta hur 
alkoholen kommer konsumeras och vilken typ av alkohol som ska köpas ut. Alkoholdebuten 
bland respondenterna skedde oftast i 15-årsåldern. Alkoholen har inte lett till några negativa 
händelser eller framtida men och respondenterna tror inte heller att de kommer utsättas för någon 
av dessa. De anser dock att det borde komma kampanjer som handlar om direkta men och inte 
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för långvariga så att de kan sätta sig in i situationen. Respondenterna har även en övervägande 
positiv syn på alkohol trots att vissa är mer kritiska till det. Det finns enligt respondenterna flera 
enkla vägar att få tag på alkohol för ungdomarna oavsett vart de bor (ibid.). 

 

2.1.3 Reklam och PR som ger effekt  

I boken Reklam och PR som ger effekt (2012) skriver Ulf Dahlqvist och Magnus Linde att 
kommunikation ska fungera som verktyg för att influera och hjälpa organisationer att nå sina 
externa och interna mål, alltså att uppnå resultat. Författarna menar att organisationen måste ha 
ett övergripande syfte och ett mål med vad de vill uppnå genom sin kommunikation och på så 
sätt kommunicera ut sitt budskap till målgruppen (Dahlqvist & Linde, 2012). Vidare skriver även 
Dahlqvist och Linde att i en undersökning gjord av Demoskop (2004) som handlar om hur 
reklam påverkar samhället så svarade 92% av de tillfrågade att de upplever att ett samhälle 
påverkas av reklam i någorlunda stor utsträckning. För att en målgrupp ska ta emot och påverkas 
av reklam behöver det finnas ett intresse för produkten och en motivation för budskapet 
organisationerna vill kommunicera. Hur målgrupperna tar emot och påverkas av reklam har att 
göra med tre faktorer vilka är sociala faktorer, kulturella faktorer och personliga faktorer (ibid.). 
De sociala faktorerna handlar om den samhällsklass man är uppvuxen inom och vilka sociala 
grupper som personen i fråga tillhör och associerar sig inom påverkar ens värderingar. De 
kulturella faktorerna spelar likt de sociala faktorerna roll till exempelvis var personen är 
uppvuxen, vilken nationalitet man har och attityder. De personliga faktorerna är de faktorer som 
har störst inverkan på människors beteende. Beroende på vilken fas i livet en person befinner sig 
i påverkar de personliga faktorerna de beslut som tas. De tre faktorerna samspelar med varandra 
och är avgörande för hur personer i en målgrupp uppfattar och tar emot reklam och 
kommunikation (ibid.)  
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2.1.4 “Reklam funkar inte på mig ---”: Unga, marknadsföring och internet 

Louise Ekström och Helena Sandberg har i rapporten “Reklam funkar inte på mig --” Unga, 

marknadsföring och internet (2010) undersökt hur reklam når fram till unga via internet och har 
bland annat undersökt hur ungas attityd gentemot reklam ser ut. Ekström och Sandberg (2010) 
har med sin rapport även undersökt hur företagens marknadsföringsåtgärder ser ut och vilka de 
riktar sig mot. Enligt undersökningen är ungas syn på reklam komplex och det finns ingen 
entydig bild av reklam. Ungdomarna accepterar viss reklam, samtidigt som de motsätter sig 
annan. I den undersökning de gjort hos unga har det framkommit att hälften ser på tv-reklam 
aktivt medan den andra hälften av deras målgrupp försöker undvika reklamen. De har även 
framkommit att den reklam de unga väl ser tar de till sig och minns. Deras målgrupp säger även 
att de har en stor misstänksamhet mot reklam och att de tror att reklamen är skapad för att 
vilseleda och lura folk. Rapporten riktar sig mot marknadsföring på internet, och eftersom våra 
utvalda reklamfilmer går som reklam på bland annat Youtube är den relevant (Ekström & 
Sandberg, 2010). 
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3. Teorikapitel 
I detta kapitel redogörs det för studiens valda teoretiska ramverk och den teori som 

ligger till grund för vår studie. Vidare presenteras kritik mot teorin och slutligen en 

tillämpning av teorin. Den teori som uppsatsen använder sig av är Stuart Halls modell 

för kommunikation Encoding/Decoding.  

 

3.1 Stuart Halls modell för kommunikation - Encoding/Decoding  

För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av Stuart Halls kommunikationsmodell 
Encoding/Decoding. 1973 publicerade Professorn och sociologen Stuart Hall en artikel om sin 
forskning inom cultural studies (kulturvetenskapen) som var en modell som kom att kallas för 
Encoding/ Decoding. Hall kom med sin modell att spela en stor roll inom kulturvetenskapen och 
hans modell kan ses som ett försök till att sammanlänka ritual-och transmissionsperspektiven. 
Som ett resultat av detta utvecklades Halls modell som ett alternativ till dessa och med ett försök 
att förklara och förstå vilken påverkan massmedier har på samhället, där meningsskapandet 
spelar en central roll (Bengtsson, m.fl. 2017). Genom att applicera Stuart Halls teori på uppsatsen 
kan vi studera hur målgruppen tar emot och på vilket sätt de uppfattar innehållet i 
reklamfilmerna. Beroende på vad de olika målgrupperna har för individuella erfarenheter och 
bakgrund har de tolkat och avkodat budskapet på olika sätt. Förhoppningarna med att applicera 
denna teori på uppsatsen var att kunna jämföra skillnader och likheter i hur målgrupperna med 
sina olika åldersspann påverkas av Systembolagets reklam. Halls teori tar stöd i litteraturen från 
främst Stina Bengtssons, Göran Bolins, Michael Forsmans, Peter Jakobssons, Sofia Johanssons 
och Per Ståhlbergs bok Medielandskap och mediekultur - en introduktion till medie-och 
kommunikationsvetenskap från 2017 samt boken Media and cultural studies: keyworks (2006) 
skriven av Meenakshi Gigi Durham och Douglas M. Kellner.  
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I boken Medielandskap och mediekultur - en introduktion till medie- och 
kommunikationsvetenskap (2017) beskriver Bengtsson m.fl. Stuart Halls kommunikationsmodell. 
Enligt författarna handlar teorin om hur Tv-publiken/mottagarna tar emot och uppfattar 
meddelanden från media. Beroende på vad medieanvändarna har för erfarenheter och bakgrund 
som till exempel olika etnicitet, samhällsklass och religion, avkodas och tolkas den rörliga bilden 
olika. För att förstå mediernas plats och betydelse i människors liv måste man se på den 
kulturella kontextens betydelse och förstå att publiken inte är en passiv mottagare utan att 
publiken kan tolka budskapet olika (Bengtsson, m.fl. 2017).   
 
I boken Media and cultural studies: keyworks (2006) beskriver Durham och Kellner Stuart Halls 
kommunikationsmodell mer ingående. Enligt Hall uppstår meningsstrukturer i receptionen, alltså 
när budskapet tas emot, men även i produktionen av en rörlig bild till exempelvis en reklamfilm 
eller ett TV-program. Inkodningen av en rörlig bild, alltså det som sänds ut av televisionen, är 
förutbestämt i kommunikationsprocessen (Durham & Kellner, 2006). De är alltså inkodade för 
att få en önskad betydelse, en tolkning som kallas för dominerande. Avkodningen i sin tur har 
inte alltid den önskade effekten, utan ifall materialet avkodas delvis kritiskt kallas den för 
förhandlande. När tolkningen i avkodningen i sin tur säger emot den dominerande tolkningen 
helt kallas tolkningen för oppositionell, det här är de tre huvudpositionerna (Gripsrud, 2011). Det 
som sänds ut är inkodat utifrån de produktionsförhållanden, kunskapsramar och tekniska 
infrastrukturer som omger receptionen och produktionen (se bild nedan) (Bengtsson, m.fl. 2017). 
Vissa tolkningar gynnas i kodningsprocessen då alla program är inkodade att ha tolkningar som 
är mer överlägsna än andra och tolkas före en annan. Programmet är alltså inkodat på ett särskilt 
sätt med ett mål, att förmedla innehållet till medieanvändarna (ibid.). 
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 Stuart Halls modell för Encoding/Decoding (Windahl et Al, 2009, s.166)  
     
När mottagaren avkodar ett meddelande från media så finns det som nämnt ovan tre 
huvudpositioner att förhålla sig till. Dessa tre är oppositionell tolkning, dominerande tolkning 
och förhandlande tolkning (Bengtsson, m.fl. 2017). Som nämnt ovan menar Stuart Hall att texter 
tolkas olika beroende på vad medieanvändarna har för olika erfarenheter och bakgrund. Tillhör 
man till exempelvis medelklassen och har ett välbetalt jobb med större inflytande över 
samhällets produktionsprocesser så kommer man med största sannolikhet att tolka meddelandet i 
relation till sina erfarenheter. På samma sätt blir det även för människor vars ställning i samhället 
är mer underordnad. De tolkar då samma meddelande utifrån sina erfarenheter vilket kan leda till 
en annan tolkning. Det bildas ett stort urval av tolkningar. En del kommer baserat på sina 
erfarenheter sätta sig emot det som texten meddelar och göra en oppositionell tolkning medan 
andra tolkar texten ut efter de påbjudna och redan intolkade strukturen som finns i texten och 
göra en dominerande tolkning (ibid.). De flesta tolkningar kommer att hamna mellan den 
dominerande tolkningen och den oppositionella och istället bli förhandlande. När 
medieanvändaren gör en del påbjudna tolkningar, vilket innebär att de förstår innehållet och 



          
    
     

      
Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2018 

15 
 

accepterar det, men även sätter sig emot det som texten förmedlar så kommer det bli en 
förhandling mellan dessa två i tolkningen av texten (ibid.).   
 
När det gäller vår uppsats går det att använda analysmodellen för att studera hur målgruppen tar 
emot och förstår innehållet i reklamfilmerna Bröder och Systrar, alltså hur budskapet avkodas. 
Systembolaget vill med sina reklamfilmer förmedla ett meddelande i form av ett budskap till sina 
mottagare som handlar om att minska alkoholkonsumtionen samt hindra konsumenter från att 
köpa ut till de som inte får handla på Systembolaget. När våra målgrupper har tittat på filmerna 
och avkodat meddelandet finns det som nämnt ovan tre huvudpositioner för dem att förhålla sig 
till vilket de gör omedvetet baserat på deras tidigare individuella erfarenheter och bakgrunder. 
Förstår målgruppen innehållet och accepterar det som producenterna bakom Systembolagets 
filmer vill förmedla kommer detta att bli en dominerande tolkning (Durham & Kellner, 2006).  
  
Ser man på målgruppen utifrån den förhandlande tolkningen så innebär det att de förstår och 
accepterar delar av Systembolagets budskap samtidigt som de avvisar vissa delar och individuellt 
skapar en egen uppfattning beroende på sammanhanget (Durham & Kellner, 2006). I den 
oppositionella tolkningen förstår målgruppen Systembolagets budskap på en konnotativ nivå 
men kan ställa sig emot det Systembolaget vill förmedla och göra en annan tolkning utifrån den 
referensram som finns (Durham & Kellner, 2006). 
 

3.2 Kritik till teorin  

Stuart Halls modell har fått mycket kritik, dels för att vara för endimensionell. En svaghet med 
modellen är att det är svårt att skildra hur litterära verk uppstår och hur de kan avkodas eftersom 
modellen riktar sig till massmedier och kollektiva produktionsprocesser som till exempel en tv-
produktion (Bengtsson, m.fl. 2017). Ett vanligt problem är att modellen misstolkas vilket leder 
till att den blir oanvändbar. Ännu en svaghet är att Hall endast presenterar tre huvudpositioner att 
förhålla sig till vid avkodningen av ett meddelande. I dagens samhälle använder vi oss även av 
många olika medier och även skärmar samtidigt. En svaghet med denna teori är att den inte 
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förklarar vad som händer med meningsskapandet eller hur det påverkar oss till att göra olika 
tolkningar när det kommer ett flöde av information från flera olika kanaler samtidigt (ibid.).  
 

3.3 Tillämpning av teorin  

Genom att använda oss av Stuart Halls teori om Encoding /Decoding är vårt mål att få fram hur 
respondenterna reagerar och tar till sig budskapen av respektive filmer. För att uppnå det ser vi 
först till hur Systembolaget har inkodat reklamfilmerna och vad den dominerande tolkningen är. 
Inför intervjuerna gjordes en tematisering med förklaring nedan. Utifrån tematiseringen och den 
respons vi fick från respondenterna såg vi även till hur de avkodade reklamfilmerna och inom 
vilken av de tre huvudpositionerna de positionerade sig inom.  
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4. Metod och material  

I detta avsnitt presenteras uppsatsen längsta kapitel innehållande val av källor, 

metodologiska utgångspunkter, avgränsningar, forskningsdesign och material. Vidare 

redogörs det även utförligt för reklamfilmerna Bröder och Systrar. Slutligen presenteras 

de etiska överväganden som tagits hänsyn till under studiens gång. De metoder som 

valts ut till denna uppsats är två kvalitativa metoder där den ena, fokusgruppsintervju, är 

en metod för att samla in empirisk data och den andra, kvalitativ innehållsanalys är en 

analysmetod för att analysera de resultat och slutsatser från fokusgruppsintervjuerna.  

 

4.1 Val av källor 

De källor vi ansett relevanta för vår uppsats är främst de böcker som använts tidigare under vår 
utbildning. Det resulterar i sex kursböcker som varit aktuella genom A- till C-kursen, där vissa 
även använts på alla kurserna. Detta val gjordes eftersom vi har hittat både teorin och metoder 
från material vi använt under kursernas gång. De källor vi använt från tidigare kurser samt 
delkurser från den aktuella kursen vi läser nu är främst litterära källor. Dock har vi för vår 
bakgrund och för att hitta material till uppsatsen även använt oss av Systembolagets egen 
hemsida samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, även kallat CAN, är en ideell förening vars uppgift är att 
sprida kunskap kring alkohol och droger vilket de gör genom att publicera nationella rapporter 
kring konsumeringen. CAN genomför en undersökning varje år om alkoholvanor hos elever i 
årskurs nio samt andra året på gymnasiet (CAN, 2018). Den undersökningen ligger till grund för 
vad bakgrunden för vårt problem är. 

 

För att hitta tidigare forskning har vi använt oss bland annat av Google Scholar, och då använt 
sökord såsom “Kommunikation” och “Systembolaget”. En del av den tidigare forskning vi ansåg 
var relevant för uppsatsen var två kandidatuppsatser där de gjort liknande studier kopplade till 



          
    
     

      
Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2018 

18 
 

Systembolaget och synen på dess kampanjer. Vidare valdes även en rapport utförd för Nordiska 
Ministerrådet för att utläsa ungdomars påverkan av reklam på internet, vilken hittades via Google 
Scholar med sökorden ”Kampanj” och ”Reklam”. CAN:s undersökning används som belägg för 
varför vi valt ut vår andra målgrupp men även den för att förtydliga hur ungdomars alkoholvanor 
ser ut. För att hitta stöd till vår teori har vi använt oss av Google Scholar som sökformulär, där 
har sökorden varit “Encoding”, “Decoding” och “Stuart Hall”. Vi har även använt litteratur via 
universitetsbiblioteket för att få stöd i undersökningen.   

 

4.2 Metodval och avgränsningar  

De metodval som gjorts är fokusgruppsintervjuer för att samla in empirisk data till forskningen 
och kvalitativ innehållsanalys för att analysera vårt material. Fokusgrupper är en kvalitativ 
insamlingsmetod så att vi får djupare svar från respondenterna. Vi har aktivt valt att ha en 
analysmetod och en insamlingsmetod för att få svar på våra forskningsfrågor. 
Insamlingsmetoden och analysmetoden väger lika mycket för vår uppsats då vi behövde samla in 
information om målgruppens känslor när de såg reklamfilmerna. Efter fokusgrupperna 
genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av den insamlade datan. Den kvalitativa 
innehållsanalysen behövdes för att kunna avkoda respondenternas svar och få svar på 
frågeställningarna. Avgränsningarna som gjorts i fokusgrupperna är åldersavgränsningar. 
Åldrarna som är valda är 18–19 då de får konsumera alkohol på restauranger och nattklubbar, 
men har inte åldern inne för att handla alkohol på Systembolaget. De är alltså en målgrupp som 
behöver be andra att köpa ifall de vill köpa hem alkohol. Andra målgruppen med respondenter i 
åldern 20–25 valdes för de nyligen fått börja handla på Systembolaget samt för att det är den 
målgruppen som köper ut mest åt minderåriga (Rehnman & Larsson, 2000). Till forskningen 
gjordes avgränsningarna till två utav Systembolagets reklamfilmer, som heter Bröder och Systrar 
(se bilaga 1 & 2). Dessa valdes ut då de går under samma kampanj men använder två olika 
kommunikationsstrategier på publiken. Det finns olika versioner av de två filmer vi valt som är 
klippta på olika sätt och därmed har olika längd, där har vi valt filmerna som är en minut långa. 
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Vi har valt att avgränsa oss till Systembolagets två reklamfilmer Bröder och Systrar som går 
under en av deras kampanjer om att inte köpa ut. Vi gjorde ett urval av Systembolagets alla 
reklamfilmer och valde Systrar och Bröder då vi ville ha två filmer som var olika varandra men 
som kom från samma mediekampanj för att kunna jämföra dem.  

 

4.3 Forskningsdesign 

Den forskningsdesign vi har valt att basera uppsatsen på är en fallstudie. I en fallstudie forskas 
det enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) om ett 
samhällsvetenskapligt problem. Vi valde att genomföra en fallstudie över en jämförande studie 
eftersom våra analysenheter registreras inom samma kontext och inte genom olika kontexter 
(Esaiasson, m.fl. 2017). Att det är en fallstudie motiveras eftersom problemet redan är 
existerande och inte försvinner på grund av vår undersökning och att vi undersöker ett specifikt 
fall (Ekström & Larsson, 2010). Vad det innebär att problemet redan finns är att unga vuxna idag 
köper ut alkohol och de yngre därmed fortsätter att be om det. Centralt för en fallstudie är även 
att forskningen är baserad på jämförelser och i vårt syfte beskrivs hur vi har fått fram svaren på 
våra frågeställningar just genom att jämföra människors reaktion på de två reklamfilmer som står 
i fokus (Esaiasson, m.fl., 2017). Även det kontextuella, alltså helheten av det som vi forskar, till 
exempel samtalen, reklamfilmerna, Systembolagets åldersgräns och andra liknande 
omständigheter är centrala och därav går det att motivera till varför den studie vi har utfört är en 
fallstudie (Ekström & Larsson, 2010).  

 
Genom att använda oss av Encoding/Decoding som teoretiskt fält var förhoppningarna att kunna 
analysera hur målgrupperna tolkar budskapen som Systembolaget vill förmedla med sina 
reklamfilmer. De metodologiska valen vi har gjort går då att koppla samman med teorin. Inom 
hermeneutiken är tolkningen en central del likt i Stuart Halls teori där ett meddelande från media 
avkodas och tolkas (Sohlberg & Sohlberg, 2013).   
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Den forskningstradition vi utgått ifrån genomgående i hela vår uppsats är det hermeneutiska 
paradigmet. Inom hermeneutiken är tolkningen och förståelse det som är centralt och här går det 
att se till de olika metoder vi analyserat, specifikt textanalyser är centrala här (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013). Även om hermeneutiken såsom andra paradigm används för att söka sanningen 
finns det inom det här paradigmet inte någon absolut sanning, vilket inte går att få fram när vi 
analyserar människors åsikter om något (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det främsta som tolkas 
inom hermeneutiken undersöker meningsfulla fenomen, alltså passar den bra in då vi utför mer 
utvecklande analyser. Inom det hermeneutiska paradigmet finns det flera perspektiv. Här har vi 
valt att använda oss av det induktiva perspektivet där forskningen växer fram utefter det 
insamlade materialet. Inom hermeneutiken ser man att det är viktigt att koppla ihop materialet. 
Alltså att se delen som en form av helheten och tvärtom. Det här går att motivera till våra 
metoder i exempelvis hur vi tolkat reklamfilmerna. I filmerna och med de metoder vi använder 
för att tolka dem är alltså både bild, text och handlingar en del av tolkningen (ibid.).   
       
Som nämnt ovan har vår uppsats utgångspunkten i det hermeneutiska paradigmet där en 
förutsättning är metodologin och insamlandet av material. De två metoder vi har valt gör att vi 
får flera olika perspektiv för att besvara vår forskningsfråga. Att ha gjort ett flertal 
metodologiska val är även bra för att få in en stor mängd med data då olika former av data 
validerar, alltså kompletterar varandra. I fokusgrupperna samlades data in genom 
gruppinteraktion då vi visade reklamfilmerna för de i fokusgrupperna genom reflexivitet. 
Reflexiviteten uppkom eftersom filmerna vill att respondenterna ska känna på ett visst sätt, så de 
kan möjligtvis se sig själva på samma perspektiv som genom filmen även om det inte är så de 
handlar annars (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  

 
De metodval som används i uppsatsen är som nämnt ovan kvalitativ innehållsanalys och 
fokusgruppsintervjuer. Med de här metodvalen anser vi att studiens frågeställningar har hjälpts 
till att besvaras och fått en tydlig struktur. De olika metoderna möjliggör en djupare analys. När 
man har olika former av data så validerar de även varandra (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  
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4.4 Fokusgruppsintervju 

Den första metoden vi använt oss av är insamlingsmetoden fokusgruppsintervjuer. Det är en 
kvalitativ forskningsmetod som går ut på att man intervjuar en mindre grupp människor om ett 
specifikt ämne. Metoden är relevant för att tolka känslor och åsikter som uppstår när 
respondenterna ser reklamfilmerna. En fokusgruppsintervju skiljer sig från en gruppintervju, 
Lindstedt (2017) skriver att i en fokusgrupp är samtalet mer öppet och inte lika rakt på sak. En 
moderator startar och leder diskussionen men det är respondenterna som diskuterar frågorna med 
varandra, medan det i en gruppintervju är en intervjuare som ställer raka frågor. Till en 
fokusgruppsintervju passar det att använda sig av en halvstrukturerad intervjuguide (Lindstedt, 
2017). En halvstrukturerad intervjuguide passar till forskningen då den som modererar fungerar 
som en hjälpande hand för att diskussionen ska besvara de frågor forskaren vill ha svar på (ibid.). 
Tanken är att samtalet ska bli en öppen diskussion till skillnad från i en strukturell intervjuguide 
där man har specifika frågor som kommer i en viss turordning och ofta med begränsade 
svarsalternativ. När man har valt att använda sig av fokusgrupper som metod är det viktigt att 
vara ute i god tid med planeringen och se till att det finns en utarbetad intervjuguide (ibid.).  
 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys  

Den andra metoden vi använt oss av är kvalitativ innehållsanalys, Esaiasson, m.fl. (2017) 
beskriver kvalitativ innehållsanalys som en analysmetod där vi letar efter olika teman för att 
bestämma och problematisera ämnet. Den kvalitativa innehållsanalysen är en analysmetod som 
appliceras på det material vi samlat in genom fokusgruppsintervjuerna. I en kvalitativ 
innehållsanalys studeras de olika delarna av diskursen, helheten och kontexten för att få fram det 
väsentliga innehållet. Diskursen är i vårt fall vårt insamlade material, helheten när svaren sätts i 
kontrast mot varandra och kontexten det utomstående som kan påverka. I den kvalitativa 
innehållsanalysen studeras meningen med intervjuerna för att avgränsa vår studie. I vårt fall har 
vi sett till vad som kommuniceras angående reklamfilmerna för att tolka meningen. En kvalitativ 
innehållsanalys vill få fram vad som ligger bakom och den djupare meningen i diskurser genom 
olika teman (Esaiasson, m.fl., 2017). Temana identifieras genom att se hur förekommande olika 
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koder infaller i materialet (ibid.). De förekommande koderna är det insamlade datan som går 
under samma teman (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  
 

4.6 Genomförande av metoderna 

Till våra två första fokusgrupper började vi med att göra ett strategiskt urval som utgick från 
respondenternas ålder. Det åldersspann vi undersökte var först unga vuxna mellan 18–19 år där 
fokusgrupperna bestod av fyra personer. I fokusgrupp 1 och 2 där målgruppen var 18–19 åringar 
bad vi två bekanta i 18-årsåldern att sätta ihop en varsin fokusgrupp med respondenter inom det 
åldersspannet för att på ett smidigt sätt få ihop frivilliga till grupperna. De två andra 
fokusgrupperna hade en annan målgrupp, unga vuxna i åldrarna 20–25 år. I fokusgrupp 2 och 3 
där målgruppen istället var 20–25 åringar satte vi själva ihop grupperna via egna kontakter. 
Enligt Ekström och Larsson (2010) ska fokusgrupper bestå av minst fyra och högst sex personer. 
Målet var att ha med sex respondenter i varje fokusgrupp, men med svårigheter att få ihop 
respondenter så höll vi oss till fyra respondenter per intervju. Den första målgruppen är med 
respondenterna som är över 18 år och gjorde för att de enligt lag får konsumera alkohol på 
restauranger och klubbar men inte inhandla alkoholen på systembolaget.  
 
Nästa steg efter att vi valt ut våra målgrupper var att sätta ihop en intervjuguide (se bilaga 3 & 4) 
som kopplades till våra frågeställningar och planerade att visa de båda reklamfilmerna efter 
några frågor som gjorde att de presenterades för ämnet någorlunda. Alla fyra intervjuer spelades 
in med mobil för att vi sedan skulle kunna lyssna igenom intervjuerna fler gånger samt 
transkribera dem. I fokusgruppsintervjuerna ett, tre och fyra var vi två av författarna som 
medverkade, då hade vi en moderator som ledde intervjun och en observatör som antecknade 
svaren och kroppsspråk som inspelningen inte fick med. Fokusgrupp två var alla författare med, 
vi delade då upp arbetsfördelningen till en moderator, en som antecknade och en som 
medverkade som observatör som hade möjlighet att fråga frågor till respondenterna. I alla 
intervjuerna deltog vi författare aktivt och hade möjlighet att flika in med frågor som vi ansåg 
passande för att utveckla svaren (Esaiasson, m.fl., 2017). Vi deltog flera författare vid varje 
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intervju eftersom vi då hade flera perspektiv på hur respondenterna svarade vilket ökar vår 
reliabilitet enligt Esaiasson (2017). Vår intervjuguide började med allmänna frågor såsom hur 
personens dag har varit och mynnade sedan ut i vad de gör på sin fritid följt av om de 
konsumerar alkohol på sin fritid. Genom att ha använt oss av fokusgrupper har vi som intervjuare 
hållit en mer öppen intervju och utvecklat frågor under intervjuns gång som bidragits till att 
intervjun blivit mer avslappnad (Ekström & Larsson, 2010). Några exempel på öppna frågor från 
vår intervjuguide är “Hur har er dag varit?” och “Vad gör ni på helgerna?”. Efterhand leddes 
samtalet in på Systembolaget och vi visade dem reklamfilmerna. Känslorna och respondenternas 
yttrade åsikter byggdes upp när de diskuterade med varandra. Med metoden har vi fått fram 
interaktion samt kroppsspråk som inte skulle kommit fram i en personlig intervju. De 
diskussioner som har varit relevanta för att få svar på våra forskningsfrågor hade inte heller 
bildats om vi inte hade fokusgruppsintervju som metod.  
 
Vi ansåg att det var relevant att fråga om respondenternas alkoholvanor i början av forskningens 
genomförande för att frågeställningen såg annorlunda ut i början. Under uppsatsens gång 
formades frågeställningen om och vi hade inte behövt ha med de frågorna i intervjuguiden. Trots 
det så är intervjuerna relevanta och diskussionerna i dem har hjälpt oss att nå fram till ett resultat 
på den nya frågeställningen. 
 
När vi sedan skulle analysera intervjuerna tittade vi på våra anteckningar om hur stämningen var 
under intervjun och gjorde sedan en receptionsanalys där vi analyserade hur respondenterna tog 
emot reklamfilmerna. (Lindstedt, 2017). Vi analyserade materialet ihop precis som vi 
tillsammans deltog på intervjuerna för att skapa en högre reliabilitet då fler perspektiv kom fram 
på det här sättet (Esaiasson, m.fl., 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen utgår från dialogen 
under fokusgrupperna. En avgörande del i arbetet med analysen är enligt Hjerm, Lindgren och 
Nilsson (2014) kodningsprocessen, i vilken man söker efter nyckelord och går igenom den 
insamlade datan på ett systematiskt sätt (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Med kodningen 
behövs sedan tematisering göras, vilket är en presentation av de data som insamlats. Kopplat till 
vårt syfte och frågeställningar utformade vi en intervjuguide med frågor som respondenterna 
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kunde diskutera runt, för att sedan kunna hitta koder. Vi visste inte vilka slutsatserna skulle bli 
och därför blev kodningen avgörande då den bekräftade det vi ansett oss ha fått fram i vårt 
insamlade material stämde och därav validerades även mängden data (Hjerm, Lindgren & 
Nilsson, 2014). För att komma igång med kodningsarbetet ställde vi frågor till texten. Dessa 
frågor var bland annat vad är det som händer i texten?, Finns det något som är självklart eller 
underförstått? Hur beskrivs olika beteenden som uttrycks? och Vad är det som sägs? (ibid.). 
 
Under transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna letade vi efter ord och mönster som var ofta 
förekommande som vi sedan använde som koder. Vi genomförde transkriberingen ihop för att få 
flera perspektiv på situationen och skapa en högre reliabilitet (Esaiasson, m.fl., 2017). Sedan 
jämfördes koderna med varandra för att hitta relevant data till forskningen och koderna 
kategoriserades (Hjerm, m.fl., 2014). Utefter det försökte vi att strukturera våra koder i 
tematiseringen av koderna. Tematiseringen fungerade som ett hjälpverktyg för att kategorisera de 
olika koderna så att vi lättare skulle kunna få fram tydligare svar på våra frågeställningar och 
fungera som en grund i analysen. Våra teman fungerar som ett stöd för att förstå våra resultat och 
analys då temana är centrala i det intervjuerna resulterade i. Temana som identifierades 
presenteras med stöd av citat från respondenterna i analyskapitlet. De teman som vi fick fram av 
intervjuerna var budskap, påverkan och anknytning. För att utläsa dessa teman såg vi på helheten 
av vårt insamlade material och sedan fördelade vi materialet i mindre delar genom att identifiera 
intressanta kategorier som vi sedan hämtade koder från (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  De 
teman och koder som utlästes utifrån intervjuerna användes sedan som grund för de slutsatser vi 
drog och för hur fokusgrupperna analyserades (ibid.). 
 

4.7 Material 

4.7.1 Systrar 

Den första reklamfilmen vi analyserat är filmen Systrar (Se bilaga 1). Filmen inleds med ett 
telefonsamtal där en ung kvinna berättar för personen i andra änden att hennes namn är Klara och 
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att hon letar efter sin lillasyster vid namn Stella. I vår uppsats har vi därav valt att kalla de två 
karaktärerna för Stella och Klara. Här förtydligar hon vem hennes lillasyster Stella är genom att 
förklara att hon går i klass 9B, vilket även förklarar hur gammal Stella är. När Klara inte verkar 
få ett tydligt svar från personen i telefonen lämnar hon huset hon befinner sig i och går ut på 
gatan där hon fortsätter att ringa och fråga efter sin syster. I och med att tiden går och hon inte 
får svar höjs hennes röst och hon får ett stressat ansiktsuttryck. (Se bilaga 1) 

 

  
Bild 1: Systembolagets reklamfilm Systrar (Youtube, 2018). Se bilaga 1. 

 

Scenen byts sedan ut mot en händelse i dagtid där Stella kommer in i ett ljust rum och slår sig 
ned bredvid Klara. Stella är här klädd i hängselbyxor, ett plagg som kan ses som “barnsligt”. 
Efter den scenen får vi återigen se Klara i ett telefonsamtal ute på gatan, den här gången har hon 
kontakt med en person och frågar “vilket tak?” men verkar sedan inte få något tydligt svar och 
skriker frustrerat mot telefonen. Det hörs även sirener i bakgrunden. I nästa scen kommer ännu 
en scen från dagtid där Klara räcker över en klirrande påse i ett garage till Stella. Reklamfilmen 
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återgår sedan till att filma Klara som svettig i ansiktet och med ett frustrerat uttryck kommer 
fram till ett hus som det kommer musik från. Utanför huset står flertalet ungdomar och efter en 
blick mot huset springer Klara fram och hittar Stella liggandes på uppfarten. Hon springer fram 
mot henne, ruskar och kramar om henne tills Stella hulkar samt skrattar till när hon kramar Klara 
tillbaka. Sedan kommer en text med svart bakgrund fram som lyder “Vill du ha hjälp att stå emot 
när ett yngre syskon ber om alkohol?” (Se bilaga 1) följt av ännu en bild med samma bakgrund 
och texten “Gå in på omsystembolaget.se” (Se bilaga 1) och Systembolagets logotyp under. Alla 
scener där Klara är orolig utspelar sig med en mörk ljussättning och de två scener där det inte 
sägs något utspelar sig dagtid. Det är ingen musik i reklamfilmen (Se bilaga 1). 

 

4.7.2 Bröder  

Den andra reklamfilmen Bröder har fler scener och därav mer spridda händelser än filmen 
Systrar. Den första scenen i Bröder visar två barn i en soffa i dagsljus, varav den äldre håller i 
och tröstar spädbarnet i sin famn. Eftersom filmens namn är Bröder har vi valt att benämna dem 
som den äldre och den yngre brodern. Den andra scenen utspelar sig även den i dagsljus och 
börjar med att den äldre brodern hjälper den yngre med att knäppa sin cykelhjälm. Sedan hjälper 
han den yngre med att hålla i cykeln, och släpper taget så att man får se den yngre brodern cykla 
iväg och hör den äldre uppmuntra honom. I den tredje scenen får vi se när den äldre brodern 
hjälper den yngre att borsta sina tänder och hur han lyfter upp sin lillebror framför spegeln så att 
han ska kunna se sina tänder. Sedan kommer en scen utomhus där den yngre brodern blöder 
näsblod och den äldre hjälper till att torka bort det med hjälp av den yngres tröja. Man kan sedan 
se hur de fortsätter leka trots näsblodet och står med varsin pinne som den yngre fäktar med mot 
ett träd (Se bilaga 2). 

 

I scen nummer fem sitter de båda bröderna nära varandra i en fåtölj samtidigt som de äter chips. 
Den sjätte scenen utspelar sig i ett vardagsrum under dagtid där de två bröderna är utklädda och 
framför någon form av trolleritrick inför en grupp äldre som det bara går att se ryggarna på. Den 
sjunde scenen utspelar sig även den under dagtid och i denna bråkar bröderna samtidigt som en 
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vuxen bredvid försöker sära på dem och den ena brodern skriker “ge mig den” om leksaken de 
bråkar om. Scenen slutar sedan med att de jagar varandra i en korridor. Nästa scen utspelar sig i 
mörker och i vad som förmodligen är nattetid. I den får vi se ett barnrum med en lavalampa och 
teckningar på väggen där den äldre brodern ligger och sover. Den yngre brodern kryper i denna 
scen upp i sängen intill sin bror tillsammans med en nallebjörn han hade med sig (Se bilaga 2). 

 

Under de tidigare scenerna har bröderna varit yngre, men i den nionde scenen ser de ut att vara 
unga vuxna. Den här scenen börjar som scen nummer två i dagsljus med att den äldre brodern 
hjälper den yngre att knäppa sin hjälm, men den här gången är det en mopedhjälm och inte en 
cykelhjälm. Likt den andra scenen hjälper den äldre brodern den yngre även här att köra iväg, 
fast denna gång på sin moped (Se bilaga 2). 

 

I scen nummer tio illustreras ett födelsedagsfirande i dagsljus då vi får se hur den yngre brodern 
blåser ut ljus på en tårta på ett bord med en flagga, som kopplas till födelsedagsfirande, på. 
Under den här scenen tar den äldre brodern även bild eller filmar den yngre när han blåser ut 
ljusen med sin mobilkamera. Under nästa scen får man se hur den äldre brodern serverar den 
yngre makaroner medan denne sitter med skolarbete och sedan hur den äldre äter samtidigt som 
han iakttar den yngre (Se bilaga 2). 

 

I den tolfte scenen illustreras bröderna i dagsljus i en soffa där de med varsin spelkonsol brottas 
med varandra samtidigt som de skrattar. Den trettonde och sista scenen utspelar sig i ett badrum 
med öppen dörr och man får se hur den äldre brodern står och rakar sig och ser besvärad ut. 
Samtidigt visas hur han får en ledsen blick genom spegeln från den yngre brodern som står i 
dörren. Det dyker sedan upp en text framför den äldre brodern. I texten står det “Vill du ha hjälp 
att säga nej när ditt syskon ber dig köpa ut?” följt av en text med rosa bakgrund med texten “Gå 
in på omsystembolaget.se” (Se bilaga 2) med Systembolagets logga under.
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Bild 2: Systembolagets reklamfilm Bröder (Youtube, 2018) Se bilaga 2.  

 

I det vänstra hörnet står det även med liten text “Musik: The Hollies “He Ain´t Heavy, He´s My 
Brother”’, (Se bilaga 2) en låt som spelats under hela reklamfilmen. Låten har en behaglig 
melodi med lugnt tempo. Till en början sjunger de inte i låten, men när sången startar så sticker 
bland annat ord som “brother” ut (Se bilaga 2). 

 

4.8 Etiska överväganden 

I boken Forskningens hantverk (2017) skriver Inger Lindstedt om forskningsetik. Alla studier 
som studerar människor måste innehålla en reflektion kring dilemman, utmaningar och 
eventuella regler. Vid en vetenskaplig undersökning har man som forskare ett ansvar för sina 
handlingar och hur man agerar. Detta gäller genomgående under hela studien från det att man 
samlar in sitt material till på vilket sätt man redovisar det. Lindstedt hänvisar till reglerna för 
forskning i Vetenskapsrådets skrift God forskningssed. Vi har tagit hänsyn till de fyra 
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huvudkraven nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 
Några av de etiska reglerna vi har förhållit oss till i vår studie är att tala sanning, inte stjäla 
forskningsresultat från andra forskare, att forskningen som bedrivs inte ska skada varken 
människor, miljö eller djur samt att vi öppet ska kunna redovisa våra resultat och det vi har 
kommit fram till. Lindstedt skriver att om personer under 18 år ska fungera som informanter så 
behöver man vårdnadshavares tillstånd (Lindstedt, 2017). Detta är något som vi inte behövt ha då 
alla respondenter i fokusgrupperna är över 18 år gamla.  
 
En nackdel med fokusgrupper är även risken att falla för grupptryck. De intervjuade kan 
påverkas av de andras svar och därav ändra åsikten till något de själva möjligtvis inte skulle ha 
ansett tidigare. Reflexiviteten blir ett etiskt problem då reklamfilmerna, alltså det som kommer 
från omvärlden, kan påverka respondenterna på det sättet att de ser sig själv genom filmernas 
perspektiv. Det här kan leda till att de ändrar sin åsikt beroende på hur de anser att samhället 
tycker de borde bete sig (Ekström & Larsson, 2010). 

  
Utifrån dessa målgrupper har vi att genomfört fokusgruppsintervjuer och sedan använt oss av 
Halls teori för att analysera dessa på en djupare nivå. Det finns en del etiska aspekter att fundera 
över innan man använder sig av denna teori. Då det är en studie på människor är det viktigt att 
man respekterar allas integritet (Lindstedt, 2017). På grund av det här har vi låtit alla som deltar i 
studien vara anonyma. Ifall det senare under uppsatsens gång skulle visat sig att det är någon av 
respondenterna som ville hoppa av studien och inte längre vara ett föremål för analys så skulle vi 
inte ha med dennes del och analys i uppsatsen.  
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5. Resultat- och analyskapitel 

I analys- och resultatkapitlet presenteras studiens resultat och tillhörande analys vilket 

redogörs för med hjälp av de teman vi identifierat vilka är anknytning, budskap och 

intryck. I analysen är även teorin inbakad och applicerad.  

 

5.1 Övergripande resultat  

Vid utformningen av vår intervjuguide bestämde vi två övergripande teman budskap och intryck, 
som vi ville utgå ifrån. Under fokusgruppsintervjuerna identifierade vi även ytterligare ett tema 
som var relevant att koppla till våra frågeställning, vilket var temat anknytning. Från 
fokusgruppsintervjuerna har tre huvudteman identifierats, temana har sitt ursprung ur olika koder 
som uppkom under intervjuernas gång. De teman som identifierades från intervjun var budskap, 
intryck och anknytning. Utifrån vad respondenterna svarat om sin syn på reklamfilmerna gick det 
att se ett mönster och kunde därav säga att de är gemensamma teman. Ett av våra huvudresultat 
är att respondenterna själva säger att de inte upplever att reklamfilmerna leder till någon 
avvikelse i deras agerande. De säger att de upplever att filmerna har en avskräckande effekt men 
inte tillräckligt stor för att få dem att sluta köpa ut samt sluta be folk att köpa ut till dem.  
 
Resultaten redogörs för tematiskt nedan:  

Teman  Koder  

Anknytning   Igenkännande, ålder, relationer, tillit, ansvar 

Budskap  Alkohol, avskräckande, inte köpa ut, påverkan 

Intryck Känslor, förtroende, association, påverkan 
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Som nämnt ovan är fokusgrupperna 1 och 2 respondenter i åldrarna 18–19 och fokusgrupperna 3 
och 4 i åldrarna 20–25. Även om respondenterna i våra målgrupper skiljer sig åt i bland annat 
både ålder och bakgrund har vi kunnat utläsa tydliga överensstämmelser i deras åsikter och 
reaktioner kring filmerna. Trots att åldrarna varierade från 18 till 25 och att de olika 
målgrupperna inte har samma förutsättningar då de alla inte får handla alkohol över 3,5% på 
Systembolaget hade alla samma syn på att åldern till den de köper ut till spelar roll. När vi visade 
reklamfilmen Systrar för grupperna fick vi som gemensam reaktion av alla respondenter ett svar 
på att de ansåg att filmen spelade på känslan att vara avskräckande. Ännu ett resultat var 
responsen på huruvida de sa att de ansåg att filmerna påverkar dem känslomässigt. Med 
känslomässigt menas att respondenterna sa att filmerna väckte känslor hos dem. Dessa känslor 
kunde dock enligt respondenterna skilja sig åt stort och de beskrev dem som allt från skräck-
känslor till kärlekskänslor. 
 

5.2 Analys av tema Anknytning 

5.2.1 Fokusgrupp 1 och 2 

I detta avsnitt redogörs för och analyseras det som fokusgrupperna diskuterade under intervjun 
kopplat till temat anknytning. Vad betyder temat anknytning för fokusgrupperna? De koder vi 
identifierat är igenkännande, ålder, relationer och tillit. Utifrån de koder som hittades från 
intervjuerna upptäckte vi att respondenterna relaterar till båda reklamfilmerna. När vi satte på 
reklamfilmen Systrar var den första responsen från en respondent att den är jobbig att se på följt 
av instämmanden från de andra, de avkodar alltså filmen enligt den dominerande tolkningen 
(Gripsrud, 2011). De förklarar att det som händer i filmen är ett skräckscenario och att de faktiskt 
känner igen sig i det som händer Stella. Här finns därmed koden igenkännande som kopplas till 
vårt tema anknytning.  

 
När diskussionen avtog visade vi reklamfilmen Bröder. Respondenter relaterar till denna film 
genom att hänvisa till sig själva och sina syskon. De flesta säger att de även känner igen filmen 
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från TV. De anknyter sig alltså till filmen både genom att de känner igen den och känner igen sig 
själva. Det som respondenterna säger att de anser berör mest är syskonrelationen i filmen där 
koden relation finns. När vi frågar respondenterna om de skulle köpa ut när de har åldern inne åt 
sina småsyskon svarar alla ja, med en förklaring att de litar på dem, vilket kopplas samman med 
koden tillit. Respondenterna menar att de känner en kärlek till sitt syskon och inte vill göra 
syskonet besviket genom att säga nej till att köpa ut samtidigt som de känner ett ansvar ifall 
något skulle hända på grund av alkoholen. Ansvar är även det en kod kopplad till temat 
anknytning.  
 

Visar att det är en oschysst situation att sätta ett syskon i ifall man skulle bli alkoholförgiftad och 

det är dem som skulle må allra sämst om någonting hände Respondent fokusgrupp 1 
 

Respondenterna säger att de kan relatera mer till reklamfilmen Bröder då de flesta har syskon 
och de kan känna igen sig i det dåliga samvete som skapas i filmen. Dels anser de att man kan få 
dåligt samvete ifall man tjatar på ett storasyskon att köpa ut, men även dåligt samvete ifall man 
säger nej när ett yngre syskon ber en att fixa alkohol. De koder som går att avläsa utifrån de här 
påstående utifrån intervjun är koderna relation och ansvar som är kopplat till vårt tema 
anknytning. 
 

5.2.2 Fokusgrupp 3 och 4  

När vi visar reklamfilmen Bröder för fokusgrupperna håller respondenterna med varandra om att 
filmen spelar mycket på känslomässiga argument. Här utläser vi att de avkodar reklamfilmen 
enligt den dominerande tolkningen eftersom de tolkar budskapet efter vad Systembolaget vill 
förmedla (Gripsrud, 2011). Enligt majoriteten av respondenterna tar filmen inte upp någon fakta 
utan anspelar istället på deras egna erfarenheter av att ha ett äldre eller yngre syskon, där går 
koden ålder att avläsa. Reklamfilmen Bröder är enligt majoriteten av respondenterna inte lika 
allvarlig som reklamfilmen Systrar. Istället spelar den enligt respondenterna på det 
känslomässiga dilemmat mellan syskon när de ställt upp för varandra hela livet, och en 
respondent ifrågasätter varför han då inte skulle hjälpa sin lillebror att få tag på alkohol. Här kan 
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man även avläsa koden ansvar då de känner ansvar för sina syskon. Enligt citatet nedan 
återfinner vi även koden tillit då respondenten anser att vem den skulle köpa ut åt har en 
koppling till tilliten. 

 

Skulle inte köpa ut till en 15-åring och skulle inte köpa ut till någon jag inte litar på  

Respondent från fokusgrupp 3 
 

Vi ledde vidare diskussionen in på frågan om de någon gång köpt ut alkohol åt en 
familjemedlem. Den här frågan var inte aktuell för alla respondenter att svara på, samtidigt som 
respondenterna säger att synen på vem som är en familjemedlem kan skilja sig åt. I fokusgrupp 3 
svarar alla att de någon gång har köpt ut till en minderårig och att tre av respondenterna har köpt 
ut till en familjemedlem. Alla respondenter i den fokusgruppen är överens om att de inte skulle 
köpa ut någon större mängd och inte heller köpa starkare sprit då de känner ett ansvar för den de 
köper ut till. Här anknyter de till ansvaret de känner och vi ser att en av de mest centrala koderna 
under temat anknytning är ansvar. De säger att de inte vill stå som ansvariga ifall något skulle 
hända den de köpt ut till. När vi frågade fokusgrupp 4 om respondenterna har köpt ut till någon 
yngre utöver familjen svarade endast en av respondenterna att hon köpt ut. Alla respondenter i 
den fokusgruppen sa dock att de skulle kunna tänka sig att göra det om de fick frågan. 
Respondenterna säger att deras tankar om att köpa ut varken har eller förmodligen inte kommer 
att ändras efter att de har sett reklamfilmerna som vi visade. De avvisar alltså budskapet i 
reklamfilmerna och tolkar det oppositionellt (Gripsrud, 2011). Respondenterna säger att de alltid 
ansett att det ska finnas en tillit till de yngre de köper ut till, men det är inget de säger att de tror 
att filmerna har påverkat dem till. Koderna tillit och ansvar är återkommande här. 
Respondenterna säger att de möjligtvis varit i kontakt med reklamfilmerna för en lång tid sedan, 
och att filmernas budskap då kan ha påverkat dem vilket gjort att deras syn på att köpa ut indirekt 
kommer från reklamfilmerna, men att det inte är något de är medvetna om.  
 

Det är svårt att säga om de berör oss senare, för det kan ligga undermedvetet. 

Respondent fokusgrupp 4  
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5.3 Analys av tema: Budskap  

5.3.1 Analys av Fokusgrupp 1 och 2 

Här redogörs för temat budskap vilket var ett av våra förutbestämda teman. De koder vi 
identifierat och sedan läst av från temat är alkohol, avskräckande, påverkan och inte köpa ut. När 
vi visade reklamfilmen Bröder var den första responsen vi fick av en respondent att denne sa att 
den blev glad och ansåg att Systembolaget gör sitt jobb när denne såg filmerna. Respondenten 
hade i och med dessa åsikter en positiv inställning till organisationen varav de andra 
respondenterna gav medhåll. En tanke som en av respondenterna hade var att denne sa att den 
skulle uppskatta om Systembolagets logga inte var med i slutet utan endast “Köp inte ut”-texten. 
Med loggan sa respondenten att den ansåg att denne undermedvetet fick tankar om att man kan 
gå till Systembolaget och köpa alkohol. I den här delen av intervjuerna är alltså koderna alkohol, 
påverkan och inte köpa ut centrala. Respondenterna var överens i sina åsikter om reklamfilmen, 
att de anser Systrar vara mer avskräckande och Bröder var mer inställsam. Koden avskräckande 
går därmed även den att avläsa utifrån respondenternas åsikter här. 
 
Reklamfilmen Systrar var den film som respondenter från båda fokusgrupperna sa att de tyckte 
berörde mest och som de sa att de ansåg faktiskt skulle kunna påverka mottagarna. Den skillnad 
mellan filmerna som majoriteten av respondenterna sa att de upplevde berörde dem mest var att i 
filmen Systrar har den alkoholrelaterade situationen redan ägt rum vilket de sa att de ansåg gör 
känslan för mottagarna jobbigare. Det här går att associera med koderna alkohol, påverkan och 
avskräckande. Vidare berättar respondenterna att filmerna har hjälpt dem att acceptera om de får 
ett nej till att köpa ut vilket gör att de förstår den andres sida i situationen. Respondenterna sa att 
de anser att de förstår filmernas budskap och tycker att det är bra, men att det är mycket mer som 
spelar roll när det kommer till att köpa ut såsom ålder mellan parterna, familjesituation, hur 
mycket personer fått höra om alkohol och situationer som kan uppstå. De avkodar därmed det 
inkodade budskapet från reklamfilmerna på ett förhandlande sätt, eftersom de både accepterar 
och skapar sin egen tolkning utifrån det inkodade budskapet (Durham & Kellner, 2006). 
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Budskapet biter inte på mig, men det finns personer som jag vill att det ska bita på 

Respondent från fokusgrupp 1  
 
I fokusgrupp 2 svarar respondenterna att det anser att det är reklamfilmen Systrar som berör mest 
då det illustreras i den hur Stella ligger på marken och mår dåligt på grund av att hon förtärt 
alkohol och de säger att de själva inte vill vara en person som är med och bidrar till det. När de 
diskuterar hur filmen påverkat dem säger en respondent att den har en avskräckande funktion och 
resterande respondenter håller med, vilket går ihop med vår kod avskräckande. När diskussionen 
sedan leder in på ämnet ifall de någon gång har frågat en familjemedlem att köpa ut svarar alla 
respondenter i fokusgruppen ja. När det gäller reklamfilmerna är majoriteten av respondenterna 
överens i diskussionen om att Systembolaget använder reklamen på ett bra sätt i syfte att få folk 
att tänka till och inte köpa ut. Reklamfilmerna ska ha en avskräckande effekt säger 
respondenterna att de tror, alltså avkodar de budskapet på det dominerande sättet (Durham & 
Kellner, 2006). När de tittar på reklamfilmerna säger respondenter att de känner en motvilja till 
att köpa ut som kommer från filmen. Det är dock ingen av respondenterna som säger att de tror 
att effekten är tillräckligt avskräckande för att hindra folk i allmänhet från att köpa ut men att den 
kan vara med och fungera som en tankeställare. Utifrån det senare de ansåg ändras alltså deras 
tolkning från dominerande till förhandlande (Gripsrud, 2011). 
 

Systembolaget använder reklamen på ett bra sätt, annars hade de kunnat skita i reklamen 

Respondent fokusgrupp 2 
 

5.3.2 Fokusgrupp 3 och 4  
Efter att respondenterna i de båda senare fokusgrupperna sett båda reklamfilmerna så har de 
delade meningar om vilken reklamfilm de anser förmedlar budskapet bäst. Majoriteten av 
respondenterna säger att de anser att Systrar är bättre eftersom det går dåligt i filmen vilket gör 
att publiken får en jobbig känsla när det kommer till att köpa ut. Utifrån den jobbiga känslan 
respondenterna beskriver i sin diskussion tolkar vi deras respons på reklamfilmen som 
avskräckande vilket går in i koderna avskräckande och påverkan. De säger att de anser att 
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reklamfilmen Systrar fångar publiken bättre jämfört med Bröder eftersom det efter endast några 
sekunder har börjat gå dåligt i filmen. Andra respondenter menar att Bröder förmedlar budskapet 
bättre eftersom de säger att de tycker Systrar är överdriven. De tolkar därmed budskapen med 
olika allvar i sin avkodning baserat på egna erfarenheter (Bengtsson, m.fl. 2017).  

 

Dem spelar mycket på det känslomässiga, det är inte så mycket fakta utan spelar mycket på egna 
erfarenheter. 

Respondent från fokusgrupp 4 
 
Intervjuerna avrundas med att fråga om respondenterna lagt märke till reklamfilmen innan varav 
alla svarar att de känner igen reklamfilmen Systrar men inte reklamfilmen Bröder. De avslutar 
med att säga att Systrar är mörkare både stämningsmässigt och bildligt talat, medan det kommer 
upp i diskussion av en respondent att den anser att Bröder känns som en reklamfilm för ett 
försäkringsbolag, och resterande respondenter höll med. I och med att respondenter svarade att 
de ansåg att Bröder liknade en reklamfilm för ett försäkringsbolag avkodade de den filmen 
oppositionellt, då den nådde ut med sitt budskap men respondenterna motsatte sig budskapet och 
tolkade det utifrån sin egen uppfattning (Gripsrud, 2011). 

5.4 Analys av tema: Intryck 

5.4.1 Fokusgrupp 1 och 2 

Här redogörs för temat intryck vilket också var ett av våra förutbestämda teman när vi 
konstruerade intervjuguiden. De koder vi identifierat och sedan läst av från temat är känslor, 
förtroende, association och påverkan. Innan vi visade den första reklamfilmen ställde vi frågan 
om de sedan tidigare ansåg att de hade blivit berörda av några reklamfilmer från Systembolaget. 
Det var blandade åsikter i deras svar med allt från att de tyckte att filmerna var skumma till att de 
inte riktigt kunde förstå dem. När de säger att filmerna är skumma tolkar de på samma sätt som 
ungdomar i Ekström och Sandbergs (2010) rapport, då unga där sagt sig ha en stor 
misstänksamhet gentemot reklam. Ett återkommande svar hos både fokusgrupp 1 och 2 var dock 
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att de inte ansåg att den påverkade deras åsikter. Den avkodningen de sedan tidigare gjort av 
reklamfilmerna är alltså återigen oppositionell. De kunde enligt vårt kodschema därav inte 
associera till reklamfilmerna. 
 
När vi visade reklamfilmen Systrar för de två första fokusgrupperna gav majoriteten av 
respondenterna åsikten om att filmen är jobbig att titta på, men att den inte kommer påverka dem 
i att fråga om andra kan köpa ut åt dem. Efter att vi visat reklamfilmen glider diskussionen in på 
hur de som själva har småsyskon kan relatera till en rädsla som finns att något ska hända deras 
yngre syskon. Avkodningsprocessen leder i det här fallet till en oppositionell tolkning då de 
återigen förstår reklamfilmens budskap men väljer att motsätta sig det (Durham & Kellner, 
2006). Några av respondenterna säger att de får en tankeställare att inte köpa ut till vem som 
helst när de har åldern inne för att handla på Systembolaget. De respondenter som ger det här 
svaret avkodar budskapet förhandlande då de anser att filmerna gett dem en tankeställare, men 
inte kommer förhindra dem från att köpa ut helt (ibid.). 
 

Jag tycker den andra, den är lite mer påtaglig. man förstår den första men den är 
baserad på feelgood. den andra är baserad på ångest. 

Respondent från fokusgrupp 1 
 
När vi sedan frågade respondenterna om de lagt märke till reklamfilmerna tidigare svarade den 
övervägande delen ja angående att de sett filmen Systrar och en respondent betonar att denne inte 
hade lagt märke till filmen Bröder tidigare. Respondenterna säger i diskussionen att de tycker att 
båda filmerna var bra, och att Systembolaget gör reklam på rätt sätt. De säger att de anser att det 
är problematiskt med alkohol och unga men att i reklamfilmerna så delar Systembolaget det 
viktiga budskapet på ett bra sätt vilket skapar förtroende för Systembolaget. Mottagarna avkodar 
budskapet som Systembolaget vill förmedla det vilket blir en dominerande tolkning (Durham & 
Kellner, 2006). När flera av respondenterna säger att de har ett förtroende för Systembolaget så 
anspelar de på koden under samma namn. Respondenterna säger att de tycker att Systembolaget 
är ett legitimt företag, att de inte tror att Systembolaget är ute efter att sälja utan efter att 
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informera. Målgruppen säger i den här delen av intervjun att de tror att reklamfilmerna gör 
skillnad, men inte endast mellan syskon som det illustreras i filmerna, utan också för föräldrar 
som har barn i våra målgrupper. De säger att de anser att föräldrarna får en inblick i hur det kan 
vara för deras barn, oavsett om deras barn är den som får alkoholen utköpt eller köper ut alkohol, 
koden påverkan framkommer alltså här i och med hur respondenterna anser att föräldrarna 
påverkas.  
 

Tror folk hade köpt mer om de inte hade haft filmerna, filmerna motverkar det. 

Respondent från fokusgrupp 2 
 

5.4.2 Fokusgrupp 3 och 4  

När vi frågade den tredje och fjärde fokusgruppen vad de kände när de såg reklamfilmen Bröder 
svarade en respondent att hon trodde att det skulle komma något mer och att filmen kändes mer 
som en reklam för försäkringar än för Systembolaget. Respondenten associerar reklamfilmen 
som en film med ett annat syfte, och motsätter sig i och med det budskapet i en oppositionell 
tolkning (Gripsrud, 2011). En annan respondent säger att den menar att i vad denne anser vara en 
riktig syskonrelation bråkar man mer än vad man gör i Bröder men att den ändå är gripande. 
Denne associerar alltså inte sin egen relation till reklamfilmen och vår kod association 
framkommer här. Flera av respondenterna är i sina svar överens om att filmen berörde och gör en 
oppositionell tolkning av reklamfilmen eftersom de säger att de förstår och accepterar budskapet 
men skapar sin egen uppfattning om att det är en reklamfilm för försäkringar (Gripsrud, 2011). 
De säger att de inte förstår att det är Systembolaget som ligger bakom Bröder förrän texten om 
att köpa ut dyker upp på skärmen. 
 

Sådär ser inte en riktig syskonrelation ut.  

Respondent fokusgrupp 3 
 

Efter diskussionen om Bröder visade vi reklamfilmen Systrar och ställde återigen frågan om vad 
respondenterna känner när de ser reklamfilmen och fick då svaren av några respondenter att 
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Systrar är mer obehaglig och nästan läskig än Bröder. Eftersom de säger att de anser att Systrar 
spelar på känslor går vår kod känslor att avläsa utifrån dessa påståenden. Respondenterna tror att 
de förstår vad det är som hade kunnat hända. När vi frågar om respondenterna förstår filmens 
budskap säger alla att de upplever att de förstår det. De tolkar det inkodade budskapet korrekt 
utifrån en dominerande tolkning (Durham & Kellner, 2006). Respondenter från båda 
fokusgrupperna säger att de anser att Systrar använder sig av skrämseltaktik då de vill förmedla 
att man inte ska köpa ut då man inte har någon kontroll över vad som kommer hända med den 
som man har köpt ut till. Här identifieras koderna känslor, påverkan och förtroende. 
Respondenterna säger att de uppfattar att Bröder handlar om att försöka stå emot att köpa ut 
medan budskapet i Systrar är att man inte ska köpa ut.  
 

Du har kontroll på vad du köper men inte vad som händer efter  

Respondent från fokusgrupp 4 
 
Vi fortsatte diskussionen med att fråga om respondenterna sedan tidigare har blivit berörda av 
någon av Systembolagets reklamfilmer varav flera respondenter svarar att de kommer ihåg några 
av dem och anser att de har blivit berörda. En respondent berättar om ett starkt minne då denne 
en gång köpt ut alkohol till sin lillebror och senare på kvällen såg reklamfilmen Systrar vilket 
enligt denne senare resulterade i grov ånger och att denne ringde upp sin lillebror och bad honom 
ta det lugnt. 
 

Köpte ut åt min lillebror en gång, så såg jag samma kväll den reklamfilmen med tjejen 
som ringer sin lillasyster, så jag ringde min bror och bad honom att ta det lugnt på 
kvällen. 

Respondent från fokusgrupp 3 
  
Respondenterna från fokusgrupp 3 och 4 säger likt de från fokusgrupp 1 och 2 att de tror att 
reklamfilmerna förmodligen inte kommer att hindra folk från att köpa ut men att de kanske 
påverkar föräldrar. En respondent säger att mottagarna får en tankeställare av filmerna men att 
denne själv har varit i Stellas situation och vet utifrån egna erfarenheter att det kommer att gå bra 
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vilket gör att filmerna enligt denne uppfattas som lättsamma. De andra respondenterna ger 
medhåll och säger att de delar samma erfarenheter. Respondenterna tolkar därmed budskapet 
baserat på sina erfarenheter och utifrån dessa en förhandlande tolkning (Gripsrud, 2011). Koden 
association identifieras här i och med hur de kopplar samman situationen till sig själva. Den 
slutsats de båda fokusgrupperna kom fram till utifrån reklamfilmen var att de säger att de får 
ångest av filmerna då det kan gå riktigt illa men de säger även trots detta att de kommer fortsätta 
köpa ut till ungdomar. Respondenterna gör då slutligen en oppositionell tolkning (Gripsrud, 
2011). Respondenterna diskuterar fram till att de utifrån sina grundprinciper inte kommer köpa ut 
till vem som helst men filmerna kommer inte hindra dem helt från att fortsätta köpa ut.  
 

Det skulle inte hindra en från att köpa ut men man får sig en tankeställare. 

  Respondent från fokusgrupp 3 

5.5 Sammanfattning av temana  

Våra tre teman som identifierades i fokusgrupperna är anknytning, budskap och intryck. 
Gemensamt för alla fokusgrupper är hur de tolkat filmerna inom temat anknytning. 
Respondenterna knyter an till filmen genom att de säger att de känner en igenkänning i de 
syskonrelationer och situationer filmerna illustrerar. Det går att styrka i hur en respondent 
beskriver hur denne känner kärlek gentemot sitt syskon och inte vill göra syskonet besviket, 
samtidigt som de säger att de har en ansvarskänsla. Anknytningen under de två första 
intervjuerna går att koppla ihop till vad den här respondenten ansåg att den kände då flera 
respondenter ger liknande beskrivningar utifrån egna erfarenheter. Då de båda andra 
fokusgrupperna är äldre kan uppfattningen om att deras åsikter skulle vara annorlunda finnas. 
Utefter hur de beskriver den anknytning de känner till reklamfilmerna säger även de att det 
handlar om tillit i relationen och knyter an till filmen och tolkar den därav på samma sätt 
gällande anknytning. Respondenter i alla fyra fokusgrupper tolkar reklamfilmen på ett 
dominerande sätt då de säger att de alla förstår budskapet och accepterar det när de beskriver det 
i samband med anknytningen. 
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Det andra centrala temat som utlästes var budskap, temat var som nämnt ovan förutbestämt 
utifrån våra frågeställningar. Under delarna i intervjun där vi kunde utläsa temat budskap 
diskuterade respondenterna främst känslorna i filmerna. Respondenter svarade här att 
reklamfilmen Systrar påverkade dem främst känslomässigt då den fungerade på ett avskräckande 
sätt även om några motsatte sig dess funktion. När respondenterna diskuterar hur budskapet når 
fram till dem svarar bland annat flera respondenter från fokusgrupp 3 och 4 att de förstår 
filmernas budskap men att det inte når fram tillräckligt för att påverka deras handlande. När 
respondenter pratar om filmerna och dess påverkan får vi responsen från fokusgrupp 3 och 4 där 
flera respondenter säger att det är flera faktorer än reklamfilmerna som har med synen på utköp 
att göra. Här skiljer sig de två målgrupperna, alltså fokusgrupp 1 och 2 från fokusgrupp 3 och 4. I 
fokusgrupperna 3 och 4 som även är den äldre målgruppen så säger respondenter att filmen 
Systrar upplevs som överdriven medan Bröder förmedlar budskapet bättre. Det råder mer delade 
meningar kring de två senare fokusgrupperna och deras tolkning av budskapet. När vi 
sammanfattar deras tolkning är det dock genomgående att i slutändan tolkar de budskapen i 
filmerna utifrån den förhandlande tolkningen (Durham & Kellner, 2006). Det går att 
sammanfatta på det sättet eftersom respondenterna både accepterar de inkodade budskapet men 
även gör sin egen tolkning utifrån det (ibid.). 

  
Vårt tredje centrala tema var intryck och i och med det hur respondenterna tar till sig av det 
budskap som framkommit i filmerna. När fokusgrupp 1 och 2 tolkar filmernas budskap och hur 
de når fram gör de en förhandlande tolkning (Durham & Kellner, 2006). Respondenter säger att 
de tror att filmerna gör skillnad även beteendemässigt för folk i allmänhet och inte bara inom de 
relationer filmerna illustrerar. Trots att vi fått svaret utifrån fokusgrupp 1 och 2 att de tror att 
reklamfilmerna gör skillnad säger respondenter från samma fokusgrupp att även om de tror att 
andras beteende kommer ändras kommer inte deras eget beteende göra det. När det gäller 
budskapet har respondenter ur fokusgrupp 3 och 4 svarat att de tycker att de accepterat 
budskapet, men motsäger sig att de kommer följa den väg budskapet leder dem in på och gör 
därmed en oppositionell tolkning (Durham & Kellner, 2006). Alla fokusgrupper har 
sammanfattningsvis gemensamt att de säger att de upplever att deras beteende inte kommer 
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förändras på grund av att de sett reklamfilmerna.   
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6. Avslutande diskussion och slutsats 

I detta kapitel kommer resultaten och analysen att diskuteras och reflekteras över. 

Slutligen presenteras våra slutsatser.  

 

I de två reklamfilmer som uppsatsens studie bygger på har de använt känsloargument, men då 
spelat på känslor som skiljer sig mycket ifrån varandra. De känslor som reklamfilmerna anspelar 
på är enligt respondenterna avskräckande- och kärlekskänslor. Respondenter säger att de tar till 
sig av händelserna i filmen och får tankeställare av de. När respondenterna beskriver hur de tar åt 
sig av filmerna säger de dock att de tror filmerna kommer påverka andra i deras beteende men att 
de själva står utanför påverkan i sitt handlande. Den slutsats som dragits utifrån det är att dessa 
känslor inte påverkar våra målgrupper tillräckligt för att ändra deras beteende och därmed uppnå 
Systembolagets mål. Den reaktionen är en av de viktigaste slutsatser vi har kommit fram till, 
men trots att den väger tungt går den att ifrågasätta utifrån våra två första fokusgrupper. Den 
målgruppen består av 18–19-åringar som alltså inte har befogenhet att handla på Systembolaget 
än. De har alltså endast kunnat utgå från en hypotes av hur de tror att de kommer reagera, när de 
äldre fokusgrupperna kan utgå från händelsen kopplade till sig själva.  

 

Trots att den slutgiltiga åsikten från respondenterna angående hur de anser att de blir påverkade 
har tolkningarna kring filmerna sett olika ut under olika teman är vår slutgiltiga slutsats att 
tolkningen är oppositionell. Den oppositionella tolkningen var som sagt inte central genom hela 
fokusgrupperna, utan de tolkade olika frågor under intervjuerna utifrån olika perspektiv. Under 
den slutgiltiga diskussionen på intervjuerna framkom det under alla intervjuer att tolkningen var 
oppositionell. Det är intressant att se till eftersom trots att tolkningarna sett olika ut under 
intervjuerna har de under våra intervjuer alltid resulterat i samma svar. Det resultatet kan 
möjligtvis ha med grupptryck att göra, att respondenterna inte vågar dela med sig av sina egna 
åsikter utan håller bara med varandra för att undvika möjliga konflikter. Under delarna i 
intervjuerna där vi såg temat anknytning och hur respondenterna knöt an till filmerna var den 
dominerande tolkningen central då de säger att de i anknytningen tog till sig hela budskapet. När 
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vi sedan såg på temat budskap var tolkningarna blandade men den övergripande tolkningen var 
att respondenterna skapade sin egen tolkning utifrån egna erfarenheter och därav gjorde en 
förhandlande tolkning. Under temat intryck var det slutgiltligen den oppositionella tolkningen 
som var central eftersom våra respondenter förstod budskapet men inte mottog det. Även om alla 
tre huvudpositioner gick att avläsa i våra intervjuer så var det intressant att se hur positioneringen 
förändrades genom diskussionen under intervjun. Något annat som var intressant att se på var att 
under de olika delarna med olika teman hade alla fokusgrupper samma huvudpositioner, 
beroende på teman inkodade de alltså budskapen på olika sätt. 

 

Filmerna utspelar sig som spelfilmer vilket kan bidra till att mottagarnas tolkningar inte blir lika 
allvarliga. Om filmerna hade haft intervjuer från personer som med verkliga händelser spelat på 
känslor, hade mottagarnas tolkningar och reaktioner möjligtvis sett annorlunda ut. Vi ansåg att 
det var relevant att applicera Stuart Halls teori om Encoding/Decoding för att se på vilket sätt 
målgrupperna tolkade och avkodade budskapet. I Bergenmar Lager och Lees uppsats (2010) har 
de kommit fram till samma slutsatser angående känslorna som spelas på genom reklamen från 
Systembolaget. Det problem som Bergenmar Lager och Lees uppsats vill uppnå handlar om 
varför filmerna kommit till, till skillnad från de reklamfilmer som är utvalda för vår uppsats där 
syftet med filmerna redan är underförstått. Våra resultat skiljer sig dock åt i och med hur vi 
ansett att budskapet tagits emot, där har Bergenmar Lager och Lee (2010) kommit fram till att 
mottagandet bland annat tagits emot annorlunda på grund av personliga egenskaper. Eftersom 
våra målgrupper trots olika personliga erfarenheter haft samma åsikter i slutändan går det därav 
inte att säga om mottagandet hos de fyra fokusgrupper vi gjort. Stuart Hall säger även i sin teori 
att hur man tolkar ett budskap beror på de personliga erfarenheter och bakgrund som man har. 
Här kan man se en likhet med hur Dahlqvist och Linde (2012) beskriver att det finns tre olika 
faktorer som påverkar hur målgrupper tar emot och uppfattar kommunikation. Enligt Dahlqvist 
och Linde (2012) måste även organisationerna ha ett övergripande mål med sin kommunikation 
för att nå ut med sitt budskap och saknas det ett intresse från målgruppens sida så kommer 
budskapet inte att nå fram i samma utsträckning. I vårt fall är det Systembolaget som vill 
kommunicera ut ett budskap om att inte köpa ut. Om våra målgrupper saknar ett intresse för 
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budskapet så skulle det möjligtvis innebära att de inte tar till sig det i samma utsträckning som de 
hade gjort ifall det fanns en motivation till budskapet.  

 

Som nämnt i vår problemformulering utsätts vi dagligen för många olika reklamkampanjer i och 
med att de flesta har tillgång till internet via dator eller mobiltelefon. Med största sannolikhet har 
våra målgrupper redan sedan innan sett någon typ av reklam från Systembolaget och därmed 
redan har en uppfattning om organisationen. Som Dahlqvist och Linde (2012) skriver behövs det 
ha i åtanke kulturella, sociala och personliga faktorer när man tittar på hur personen tolkar och 
tar in kommunikation. I vår forskning borde vi haft i åtanke att deras tidigare erfarenheter, 
bakgrunder och nationalitet kan ha påverkat vad vi fick för resultat. När vi ser till hur 
målgrupperna tolkar budskapet har vi inte utgått ifrån att de möjligtvis redan har en tidigare 
uppfattning som skulle kunna påverka hur de tolkar budskapet från Systrar och Bröder utan det 
som har tagit hänsyn till är det som har sagt på plats under intervjuerna. Möjligtvis hade vi fått 
ett annat resultat om vi utgått från att det fanns andra erfarenheter kring filmerna sedan tidigare. 

 

En svaghet med vår studie är att respondenterna i våra fokusgrupper inte blev lika många som vi 
från början tänkt oss. Vår förhoppning var att genomföra fyra fokusgrupper med fem till sex 
respondenter i varje grupp, men att få tag på tillräckligt många respondenter visade sig vara 
svårt. Några respondenter hoppade även av i sista minuten. Till slut genomförde vi fyra 
fokusgrupper men med fyra respondenter i varje grupp. Det går att ifrågasätta ifall vår studie är 
representativ för 18–19 åringar respektive 20–25 åringar och ifall fyra fokusgrupper inte är 
tillräckligt för att få in den mängd empirisk data som behövdes under studiens gång. Å andra 
sidan behövde vi göra en avgränsning då studien inte skulle bli för omfattande samt att vi skulle 
hinna genomföra arbetet inom vår tidsram. Därav valde vi att endast ha fyra fokusgrupper med 
ett fåtal respondenter. Eftersom studien endast har två genomförda fokusgrupper per målgrupp är 
det svårt att fastställa att resultatet är helt sanningsenligt. Med fler genomförda fokusgrupper 
hade möjligtvis ordningen på filmerna visats haft betydelse för det slutliga resultatet. En annan 
svaghet med studien är att vi inte kan garantera att alla respondenter tolkar budskapet på samma 
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sätt även om det säger att de gör det. Tittar man på gruppinteraktionen kan det vara så att någon 
respondent inte vågar vara helt ärlig då det kan upplevas som grupptryck att tycka som övriga 
respondenter i gruppen. Hade vi kompletterat fokusgruppen med till exempelvis anonyma 
enkäter eller enskilda intervjuer hade vi möjligtvis fått andra svar. Enligt Axánds undersökning 
för CAN är målgruppen 20–25 de som köper ut alkohol mest till personer yngre än 20 år, vilket 
vi kan se kritiskt på då målgruppen möjligtvis redan ser på att köpa ut som något självklart. Om 
undersökning hade haft målgruppen 25–30 år hade eventuellt resultatet blivit annorlunda, då det 
är en målgrupp som kanske inte köper ut lika mycket och hade då kunnat ta emot Systembolagets 
inkodade budskap i de utvalda reklamfilmerna mer som organisationen önskat.  
 
En annan svaghet med vår uppsats är ett av de tre temana vi hittade. Temat är anknytning och var 
det enda av de tre temana vi utläste från studien efter att intervjuerna var gjorda då de andra var 
förutbestämda för att skapa en intervjuguide. Temat anknytning utlästes eftersom vi såg att 
många respondenter pratade om sina syskon respondenter och satte sig i relation till dessa när de 
diskuterade frågan om att köpa ut eller inte. Vilka relationer de hade till varandra och hur de knöt 
an till andra var alltså centralt för intervjun och vi valde temat anknytning. När vi sedan gjorde 
vår analys och utgick från temat anknytning gick det att se att det temat inte hade med 
respondenternas reaktion på filmerna att göra. Utan uppfattningen respondenterna hade kring 
utköp som utgick från anknytningar var redan existerande oberoende av filmerna.  
 
När våra respondenter diskuterade Systembolaget var de flesta överens om att det var bra med 
reklamfilmer från dem då de ansåg att de var informerande. Dock fanns det respondenter som 
påstod att det var dubbelmoral av Systembolaget att göra reklam då de inte ska vela sälja. Det här 
går ihop med samma resultat som Ekberg och Davidsson (2016) kom fram till, då de beskriver 
att deras respondenter uppfattat Systembolagets reklam som omvänd psykologi och gett samma 
motivering som respondenter från våra intervjuer gjort. De har dock inte använt samma slags 
intervjuer som oss, då de har använt telefonintervjuer och vi fokusgruppsintervjuer och det går 
att få andra resultat när samtalet utgår från en diskussion.  
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För att återknyta till våra två frågeställningar “Hur uppfattar 18–19 åringar att de påverkas av 
kampanjfilmerna?” och “Hur uppfattar 20–25 åringar att de påverkas av kampanjfilmerna?” har 
vi kommit fram till att respondenterna själva inte upplever att filmerna leder till någon avvikelse 
i deras agerande baserat på det som respondenterna berättade. Målgrupperna sa att de ansåg att 
de förstod budskapen i reklamfilmerna och att argumenten i dem var relevanta, men att de inte 
hade en tillräckligt avskräckande effekt för att förhindra dem från att köpa ut alkohol. Slutsatsen 
är alltså att trots att filmernas budskap nås fram till sin publik påverkar de den inte på det önskat 
sätt.  

  



          
    
     

      
Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2018 

48 
 

7. Framtida forskning 
I detta avslutande kapitel redogörs det för hur studien kan vara med och bidra till 

framtida forskning.   

  

Vår studie kan på olika sätt vara med och bidra till framtida forskning genom att ge inspiration 
till hur organisationer ska jobba för att förmedla sitt budskap i reklamkampanjer. För att 
undersöka vårt ämne och kunna ge ett starkare svar skulle framtida forskare kunna utföra 
forskning utifrån vår intervjuguide men med fler respondenter. Forskare kan även ta stöd i vår 
uppsats då den bidrar till en ökad förståelse för hur Systembolaget kommunicerar med känslor i 
sina kampanjer och hur olika åldrar tolkar de valda reklamfilmerna. Genom att i större 
utsträckning använda sig av Stuart Halls modell om hur budskap når fram och tolkas kan 
framtida forskare även utveckla modellen och undersöka hur mottagare kodar budskap från flera 
informationsflöden samtidigt. Med stöd i vår uppsats kommer det sedan gå att utveckla 
forskningen för att ta reda på vad i filmerna det är som behöver korrigeras för att agerandet hos 
målgrupperna ska förändras. Ett förslag på framtida forskning är även att göra en mer 
djupgående studie i hur olika målgrupper avkodar och tolkar budskap för att på så sätt få fram 
hur man som organisation på mest effektivt sätt kan kommunicera med sina reklamkampanjer för 
att få målgruppen att förstå och tolka budskapet på ett korrekt sätt.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Reklamfilmen Systrar https://www.youtube.com/watch?v=c_CU73B3XNo  

 

Bilaga 2 

Reklamfilmen Bröder https://www.youtube.com/watch?v=j3RTLnL8TLI 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till fokusgrupper 1 & 2 
  

1. Hur gamla är ni? 
2. Hur har er dag varit?  
3. Vad brukar ni göra på fritiden? 
4. Vad gör ni på helgerna? 
5. Hur spenderar ni helst en fredagskväll? 
6. Har ni varit inne i ‘’festperioder’’? 
7. Hur gamla var ni när ni drack alkohol för första gången? 
8. Har det varit lätt att få tag på alkohol?  
9. Hur får ni tag på alkohol?  
10. Vad tycker ni om Systembolaget? 
11. Har ni blivit berörda av någon av deras reklamfilmer?  

 
Visar reklamfilmen Systrar 
 

12. Vad känner ni när ni ser den här? 
 
Visar reklamfilmen Bröder 
 

13. Vad känner ni när ni ser den här? 
14. Förstår ni filmernas budskap? 
15. Vilken berör er mest? Varför?  
16.  Har ni någon gång bett en familjemedlem att köpa ut? 
17.  Har ni lagt märke till reklamfilmerna innan?  
18.  Vad tycker ni om reklamfilmerna?  
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till fokusgrupper 3 & 4  
1. Hur gamla är ni? 
2. Hur har er morgon varit?  
3. Vad brukar ni göra på fritiden?  
4. Vad gör ni på helgerna? 
5. Hur spenderar ni helst en fredagskväll? 
6. Har ni varit inne i festperioder?  
7. Hur gamla var ni när ni drack alkohol för första gången? 
8. Har det varit lätt för er att få tag på alkohol förut? 
9. Hur får ni tag på alkohol?  
10. Hur ofta handlar ni på Systembolaget? 
11. Vad tycker ni om systembolaget? 
12. Har ni blivit berörda av någon av deras reklamfilmer?  

 
      Visning av reklamfilmen Systrar  
 
     13. Vad känner ni när ni ser den här? 
 
     Visning av reklamfilmen Bröder  
 
    14. Vad känner ni när ni ser den här?  
    15. Förstår ni filmernas budskap? 
    16. Vilken berör er mest och varför?  
    17. Har ni någon gång köpt ut till en familjemedlem? 
   18. Har ni lagt märke till reklamfilmerna innan?  
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Bilaga 5 

 

Arbetsfördelning 

Fyra fokusgrupper genomfördes till denna studie. Under fokusgrupperna turades vi om att ta 
anteckningar och att vara moderator för att alla skulle känna sig lika delaktiga. Frågorna till vår 
intervjuguide tog vi även fram tillsammans. Därefter har vi tillsammans transkriberat vårt 
material samt tematiserat, kodat och analyserat det. Teorier och tidigare forskning har vi 
gemensamt valt ut. Vidare har vi under hela studiens gång arbetat och skrivit gemensamt för att 
genomgående få en röd tråd.  
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Pressrelease 

Den lagreglerade åldern för att handla alkohol i Sverige har varit densamma sedan 1969, 
men det har aldrig hindrat ungdomar från att på olika sätt få sina händer på alkohol. I 
Systembolagets kamp för att förhindra ungdomars alkoholkonsumtion använder de sig 
bland annat utav reklamkampanjer där de med hjälp av att spela på skrämsel- och 
medlidandekänslor, arbetar för att stoppa ungdomarna.  
Vid Uppsala universitets institution för Informatik och media har nu studenter i sin 
kandidatuppsats undersökt hur köpa ut-kulturen ser ut i samhället bland två specifika målgrupper 
i Uppsala. Två reklamfilmer från samma kampanj har undersökts genom uppsatsen med namnen 
Bröder och Systrar. Det är två filmer med olika upplägg där den ena utspelar sig i 
festsammanhang där vi får följa ett skräckscenario med en storasyster som letar efter sin fulla 
lillasyster. Den andra är utformad på ett annorlunda sätt och utspelar sig som en tidsaxel över två 
bröders uppväxt där den ena får dåligt samvete över att inte ställa upp och köpa ut åt sin yngre 
bror. Filmerna är väldigt olika i sig men har båda samma syfte, att inte köpa ut. Det som sedan 
undersöks närmare med intervjuer i uppsatsen är hur två målgrupper reagerat på filmerna och hur 
de påverkar gruppernas beteende. Den ena målgruppen är 18–19 åringar, det är en målgrupp där 
många redan gjort sin alkoholdebut och numera får köpa alkohol ute men inte handla på 
Systembolaget och därav ofta ber äldre att köpa därifrån åt dem. Den andra målgruppen är 20–25 
åringar som lagligt får handla på Systembolaget och ofta har bekantskaper i något yngre kretsar. 
För att ta reda på hur grupperna påverkas av filmerna har författarna utfört intervjuer på dessa 
där de visat filmerna och frågat vad grupperna känner att de har för inverkan. Reaktionen hos 
grupperna blev densamma - och där chockerades forskarna både av likheten och själva 
resultaten.  
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