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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att titta på hur stereotyper och intersektionalitet förekommer eller inte 

förekommer i Systembolagets samhällsinformerande reklamfilmer med antilangingsfokus. De 

fyra filmerna är Sanningen (2011), Likör (2013), Avdramatisering (2013), Antilangning (2014). 

Dessa filmer valdes ut för att en blandning utav manliga och kvinnliga huvudpersoner skulle 

finnas med. Dessa reklamfilmer har analyserats med hjälp utav en bildanalys av semiotisk 

karaktär. Analysen gjordes utifrån en transkribering utav de fyra filmerna. Resultatet utav 

analysen blir att just stereotyper när det kommer till genus inte är så närvarande men däremot 

att en mångfald gällande klass och etnicitet inte direkt förekommer. Till exempel det faktum att 

inte en enda utav dessa reklamfilmer har med en familj som ser ut att vara av någon annan 

härkomst än en ”vit medelsvensson” eller som någon familj som frångår heteronormen.  
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1. Inledning 

Något som ofta diskuteras är genus och framställning utav kön i reklam. 

Reklamombudsmannen fick 2014 in 143 anmälningar som gällde könsdiskriminering på olika 

sätt 63 av dessa fälldes (Reklamombudsmannen, 2015). Bilder på lättklädda kvinnor används 

ofta i reklam, vare sig det gäller underkläder för kvinnor eller om det är öl företagen vill sälja. 

American Apparel har haft flera omtalade och anmälda reklambilder under de senaste åren. Ett 

exempel är en utav företagets mest omtalade reklamkampanjer, reklambilderna visade unisex-

flanellskjortor där män och kvinnor bar likadana skjortor men där bilderna som föreställde 

kvinnor visades lättklädda och gärna med bakdelen i fokus medan männen står rakt upp och ner 

i bilden (Metro, 2013). Enligt en undersökning gjord utav Sveriges kvinnolobby, en 

partipolitiskt obunden organisation som arbetar för Sveriges kvinnorörelser, är det svenska 

folket trötta på halvnakna retuscherade kvinnokroppar. Under hösten 2014 gjordes en 

reklamkampanj som pekade på att det är fel att de flesta reklamkampanjer man ser innehåller 

lättklädda kvinnor (Sveriges kvinnolobby, 2015). Reklamkampanjen som döptes till 

”Reklamera” blev hyllade av många, i reklamen uppmanades allmänheten att anmäla sexistisk 

reklam genom att använda hashtagen #reklamera i sociala medier (Nöjesguiden, 2014).  

 

Alkohol har länge varit omdebatterat och på tapeten då alkoholkonsumtionen ökar. 

Alkoholreklam diskuteras flitigt och så sent som våren 2015 gjordes stora kampanjer av IOGT-

NTO om att förbjuda alkoholreklam (IOGT-NTO, 2015). IOGT-NTO är Sveriges största 

nykterhetsrörelse som verkar för att minska alkohol- och narkotikaanvändning i Sverige och i 

världen (Ibid, 2015).  

 

För att värna om folkhälsan i Sverige så finns Systembolaget. Systembolaget är det enda stället 

där man kan köpa starköl, vin och starksprit (Systembolaget, 2015). Systembolaget har på 

senare år haft samhällsinformerande reklamkampanjer för att hjälpa föräldrar att stå emot sina 

barn när det kommer till langning utav alkohol. Langning handlar om att sälja eller överlåta 

alkohol och narkotika till personer som själva inte har åldern inne för att inhandla den. Langning 

behöver inte bara handla om en vuxen i en ungdoms närhet som köper och ger hen, det kan lika 

gärna vara en restaurang som serverar alkohol till minderåriga. Uppsatsen ämnar undersöka 
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stereotyper och intersektionalitet i några utav dessa samhällsinformerande reklamfilmer. Ämnet 

behöver tas upp och diskuteras i samhället eftersom man inte ska behöva få en stämpel med sitt 

kön, etnicitet, sexuella läggning för att beskriva vem man är. Eftersom Systembolaget har i 

uppdrag att värna om folkhälsan så bör deras reklamfilmer inte stärka dessa stereotyper som 

kan få människor att må dåligt.  

1.1 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att titta på framställningen utav stereotyper och intersektionalitet i 

Systembolagets reklamfilmer och genom en bildanalys av semiotisk karaktär konkludera om 

de stärker stereotyperna och vilka stereotyper som finns om familjer och alkohol i media. 

Studien ämnar även undersöka hur vuxna porträtteras i dessa filmer. Detta för att titta på om 

Systembolaget stärker myterna om ungas alkoholkonsumtion men även hur myten om vad 

genus i reklam spelar för någon roll. Kön i reklamen har jag valt för att jag anser att det fattas 

forskning om just detta i Systembolagets reklamfilmer, speciellt känns det viktigt eftersom 

Systembolaget har ett samhälleligt uppdrag att se till folkhälsan.  

 

I och med Systembolagets uppdrag att värna om folkhälsan får de ett ansvar för att uppmana 

människor att tänka över sin alkoholkonsumtion och i vilken mån alkohol förekommer i deras 

vardagliga liv, eftersom denna uppmaning även innefattar minderåriga bör alla känna sig 

träffade att i fallet med dessa reklamfilmer inte langa alkohol till de som själva ej har åldern 

inne för att köpa själva. Det problematiska om det skulle vara så att mångfald inom 

Systembolagets reklamfilmer frånses är att det kan resultera i att många ur det svenska 

samhället inte känner sig inkluderade i dessa filmer framför allt när de syftar till att informera 

samhället. Stereotypa framställningar kan starta diskussioner och i många fall är det bra, ämnet 

med just könsstereotyper behöver tas upp och diskuteras i samhället eftersom man inte ska 

behöva få en stämpel med sitt kön för att beskriva vem man är. I serien med 

samhällsinformerande reklamfilmer med antilangingsfokus som Systembolaget tagit fram så 

finns det cirka 15 filmer.  
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1.2 Frågeställningar 

Uppsatsen kommer att svara på följande forskningsfrågor: 

 

Hur använder sig Systembolaget utav stereotyper för att skapa igenkänning? 

Hur inkluderande är Systembolagets reklamfilmer när det kommer till kön, etnicitet, klass och 

sexuell läggning? 

Finns det problem med Systembolagets reklamfilmer gällande intersektionalitet, inkluderande 

och exkluderande? 

1.3 Material och avgränsning:  

Studien ämnar analysera fyra stycken utav Systembolagets reklamfilmer med 

antilangningsfokus dessa filmer är: Sanningen (2011), Likör (2013), Avdramatisering (2013), 

Antilangning (2014). I serien med samhällsinformerande reklamfilmer med antilagningsfokus 

finns det cirka 15 filmer. Ur dessa 15 filmer är fyra valda då studien ämnar undersöka 

könsstereotyper och intersektionalitet avgränsades filmerna till två filmer med en manlig 

huvudroll och två med en kvinnlig huvudroll där föräldrar av olika kön förekommer. Varför de 

två filmerna med en man i huvudrollen visar samma manliga huvudroll är på grund utav att det 

endast finns fyra stycken med en manlig huvudroll, dock är det samma karaktär i de fyra 

filmerna och även samma förälder som medverkar. Flera utav de andra karaktärerna 

förekommer i mer än en film. Filmerna visades på tv som reklamfilmer med 

samhällsinformations syfte, men också som reklam före youtubevideor och liknande.  

Kort beskrivning utav de fyra filmerna 

Sanningen (2011) Reklamfilmen handlar om en dotter och hennes pappa, pappan står i 

familjens kök och lagar mat när dottern kommer in och ber om en flaska vin. Detta görs dock 

inte i direkta meningar utan hela filmen går ut på att de berättar hur de tänker när de sägen en 

sak. Exempel på det är när pappan säger ”- Jag får dåligt samvete så jag hittar på ett villkor som 

gör det mindre tydligt att jag har gett mig.” I samma stil fortsätter filmen. 

 

Likör (2013) Filmen börjar med att en pappa kommer med en bricka med starkspritsflaskor till 

bordet där hans son och antagligen fru sitter. Pappan bjuder på alkohol och de konstaterar att 

det inte är någon stor grej med alkohol för sonen nu när han har fått testa hemma.  
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Avdramatisera (2013) Samma far och son som i ”Likör” visas även i denna film. I den här 

filmen handlar det också om att sonen får testa alkohol hemma men denna gång får han i stället 

en flaska vin med sig till en fest han ska på. När han väl är på festen blir han uppmanad att följa 

med till köket där ett shotrace pågår, sonen avböjer då och säger att tack vare att han fått testa 

hemma är det inte en stor sak med alkohol för honom.  

 

Antilangning (2014) I filmen ”Antilangning” möter man en dotter och hennes mamma som likt 

de andra filmerna står i ett kök och pratar, dottern ber om en flaska vin till helgens fest och 

mamman velar fram och tillbaka om huruvida dottern ska få denna flaska. Mammans tankar 

går mellan att låta henne få vinet och att inte få det och detta ser vi genom tankesekvenser som 

visar vad som skulle kunna hända med denna vinflaska i dotterns innehav och vad som skulle 

hända om hon skulle behöva ordna alkohol på ett annat sätt.  

2. Bakgrund 

I det här avsnittet kommer olika begrepp att presenteras, dessa begrepp kommer att återkomma 

genom hela uppsatsen. Begreppen som presenteras är Systembolaget, langning, stereotyper, 

reklam och medelsvensson. 

2.1 Systembolaget 

I Sverige har vi något som kallas alkoholmonopol, detta innebär att det finns en aktör som säljer 

starköl, vin och sprit i landet (Systembolaget, 2015). Detta företag som heter Systembolaget 

har haft alkoholmonopol sedan 1919 (Systembolaget, 2015). Systembolaget finns idag för att 

värna om folkhälsan genom att minska alkoholkonsumtionen i landet. Detta samtidigt som man 

skall vara ett fungerande företag. På Systembolagets hemsida kan man läsa om deras vision 

som förklaras så här: 

 

“Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. 
Sverige har kommit långt och vi har en alkoholkonsumtion som är bland de lägsta i EU” 
(Systembolaget, 2015) 
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Systembolaget har de senaste åren gjort ett antal reklamfilmer som syftar till att informera 

föräldrar och vuxna i minderårigas närhet som kan komma att bli utsatta för förfrågningar om 

langning. Reklamfilmerna förklarar att hjälp finns att få på Systembolagets hemsida 

(Systembolaget, 2015). Den senaste i raden utav reklamfilmer kom ut våren 2015 

(Systembolaget, 2015). 

 

Samhällsinformerande reklamfilmer är filmer som endast finns till för att informera och inte 

för att sälja som de flesta andra reklamfilmer syftar till. Systembolagets reklamfilmer finns till 

för att informera men även för att verka för en medveten och sund syn på alkoholkonsumtion. 

Så här förklarar Systembolaget sitt uppdrag på sin hemsida 

 

”Det är därför Systembolaget finns, och vi har ett tydligt samhällsuppdrag. Att med ansvar och bästa 
service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkoholens skadeverkningar. Uppgiften är inte att sälja 
så mycket som möjligt. Vi ska inte vara vinstmaximerande. Vår roll gör att vi inte agerar som andra 
företag. Vi gör inte reklam och vi har inte kampanjer där du får tre för priset av två. Vi försöker inte få 
dig att köpa mer än du hade tänkt dig. Vi tar vårt serviceansvar i form av bland annat kunnig personal, 
rådgivning samt förbättrade beställningsmöjligheter. Informationsuppdraget gestaltar sig för de flesta 
genom våra och vårt dotterbolag IQ-initiativet AB:s informationskampanjer samt vårt engagemang 
i alkoholforskningen.” 

(Systmbolaget, 2015) 

2.2 Langning 

Langning är handlingen att köpa alternativt ge alkohol och tobak till en person under den legala 

gränsen för alkohol eller narkotika konsumtion som finns i landet du befinner dig i. I Sverige 

är denna gräns 18 år för att bli serverad alkohol och köpa folköl, men för att köpa alkohol på 

Systembolaget så är åldersgränsen 20 år. Detta enligt sjunde paragrafen i alkohollagen som 

finns i Sverige. 

”7 § Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år. Beträffande 
folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Servering av alkoholdrycker får ske till den som 
har fyllt 18 år.”    
(Sveriges riksdag, 2015)  
 

Om man i Sverige blir fälld för langning så kan det resultera i böter eller upp till två år i fängelse, 

vid grövre brott kan fängelsetiden gå upp mot fyra år. 
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2.3 Stereotyper 

Enligt nationalencyklopedin förklaras stereotyp som “förenklad, ofta allmänt omfattad 

föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, 

religion eller kön, också en där man själv ingår” (ne.se, 2015). I genusforskningen förknippas 

det med olika roller som en person får utifrån sitt fysiska kön. Som att kvinnorna förknippas 

med matlagning, barnauppfostran och offren. Detta medan mannen ses som den starka, ledaren 

som är överordnad kvinnan.  

 

Enligt Hinton (2003) menar Walter Lippman(1922) att de stereotyper vi upplever och uppfattar 

ofta är fel och vilseledande. Lippman menar att stereotyper används för att förenkla världen och 

verkligheten runt omkring oss. För att göra saker och ting enklare att förstå sig på. Han hävdar 

att världen runt omkring oss är för stor och komplicerad för människor att lyckas skapa sig en 

korrekt uppfattning om och då underlättar stereotyper för människan. Stereotyper skapas genom 

att en individuell individ skapar sig en förenklad bild utav verkligheten.  

2.4 Reklam 

Reklam är något som finns överallt och sedan 1980-talet har mängden reklam ökat kraftigt, alla 

matas med reklam vare sig de vill se den eller inte, reklamen finns överallt (Grusell, 2008). På 

tv, i radio och vid sidan av vägen finns reklam, därför kan man enkelt konstatera att all reklam 

vi får inte är reklam som vi själva valt att ta till oss. I ett konsumtionssamhälle som västvärlden 

är idag så är reklamen en viktig faktor för konsumtionen. I fallet med Systembolaget som då 

bara sysslar med samhällsinformation och hjälp i vardagliga livet för föräldrar och för en 

säkrare alkoholkonsumtion kan man se reklam som informationsunderlag som Grusell (2008) 

skriver om i Reklam – En objuden gäst? hon skriver att  

 

”Intresse varierar mellan olika individer, och kan vara både tillfälliga och mer varaktiga till son 
karaktär.[…] Går vi i renoverings och ombyggnadstankar är reklam från byggvaruhusen intressant, 
tänker vi köpa bil är det i stället bilreklam som är aktuell. En individ kan således vid ett tillfälle se en 
viss typ av reklam som särskilt informativ, samtidigt som liknande reklam vid ett annat tillfälle kan 
vara helt ointressant – helt beroende på individens tillfälliga intressesfär.”    
(Grusell 2008:59)  

 

En förälder till en minderårig kommer antagligen att uppfatta reklamfilmen från Systembolaget 

intressantare och mer informativ än en person som inte har någon minderårig i sin närhet.  
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2.5 Medelsvensson 

Medelsvenssonfamiljen var enligt Statistiska Centralbyråns rapport om medelsvensken från 

2014 fyra stycken där de hade en gemensam inkomst på 59 705kr/månaden. De bor i en förort, 

mamman jobbar inom vård och omsorg medan pappan jobbar i en tillverkningsindustri. De 

vuxna i familjen dricker tillsammans på en vecka i genomsnitt en liter vin, 1,3 liter starköl och 

10 centiliter starksprit (SCB, 2015). 

2.6 Ungas alkoholkonsumtion 

Det finns sedan länge en föreställning om att unga dricker mycket och förhållandevis tidigt (IQ, 

2015), men faktum är att de senaste åren så har ungas alkoholkonsumtion minskat detta säger 

IQ (2015). IQ är Systembolagets dotterbolag som finns för att öka medvetenheten i samhället 

om alkoholens effekter (IQ, 2015). 

 

”Lyckligtvis har drickandet bland ungdomar gått ner de senaste åren, men det från en ganska hög nivå. 
I årskurs 9 dricker idag färre än hälften alkohol.”                                    
(iq.se 2015) 

 

Idag minskar de ungas alkoholkonsumtion medan vuxnas konsumtion ökar. Mellan åren 1992 

och 2012 ökade den svenska alkoholkonsumtionen med 17%. Det är mest de äldre som dricker 

mer medan konsumtionen bland yngre minskar.  

2.7 Genus 

För att börja titta på just genusperspektiv i reklamfilmerna så måste man förstå begreppet genus. 

Yvonne Hirdman beskriver i sin bok ”Genus – om det stabilas föränderliga former” från 2003 

genus som: 

 

”Genus är latin och betyder, slag, sort, släkte kön. Ordet ingår i sammansättningar som generera, 
generation t.ex. Det har fram till 1980-talet i Sverige bara använts inom språkläran, för att beteckna att 
substantiv är av olika slag – det är han, hon, den och det det gäller. Vi som då var kvinnoforskare som 
det hette, stal ordet från lingvistiken som en översättning av engelskans gender, som började figurera 
flitigt i den feministiska forskningen i början av 1980-talet. Gender, vilket i engelskan betyder både 
slag/sort som i genus, men också kön som i ’’det täcka könet’’, ’’the fair gender’’”  
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(Hirdman, 2003:11)  

 

Yvonne Hirdman förklarar även i sin bok något som kan kallas genuskontraktet. Det som menas 

med genuskontraktet är alla människor ingår i en struktur, i denna struktur så finns olika roller 

och förväntningar på oss. Dessa roller och förväntningar får vi utifrån vårt kön. Förväntningarna 

på män och kvinnor skiljer sig åt. Hirdman menar på att detta grundar sig i vårt kulturella arv 

(Hirdman, 2003). 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer ett antal tidigare kandidatuppsatser, rapporter och forskning att 
presenteras, fokuset på dessa uppsatser är Systembolagets reklamfilmer, genus i reklam och 
stereotyper.  

3.1 Kandidatuppsatser 

”Sveriges alkoholparadox” är en kandidatuppsats skriven 2014 av Hanna Carlsson, hon har 

gjort en socialsemiotisk analys av 30 stycken filmer publicerade utav Systembolaget och IQ 

som är Systembolagets dotterbolag. Uppsatsen undersöker vilka olika beteenden och sociala 

situationer som visas i dessa filmer. I och med Systembolagets speciella roll i samhället blir de 

tilldelade en extra dimension utav ansvar när det kommer till hur alkoholen visas i media. 

Paradoxen som syftas till i uppsatsens titel är den som finns mellan att Systembolaget vill sälja 

men på samma gång får de inte göra reklam för att öka försäljningen då det går emot Sveriges 

lagstiftning om alkohol (Carlsson, 2014). Detta enligt Sveriges alkohollag kapitel 7 1 § 

(Sveriges riksdag, 2015).  Just denna paradox kan appliceras även på den här uppsatsen då 

Systembolagets speciella sits tas upp även här.  

 

Josefin Lundin skriver i sin kandidatuppsats från 2011 om två statliga alkoholkampanjer som 

gjorts den första var spola kröken från 1971 och den senare var festmetoden från 2005. Hon 

tittar på hur alkoholdiskursen har förändrats under de ungefär 30 år som skiljer kampanjerna åt 

(Lundin, 2011). Författaren kommer fram till att det är skillnad på hur diskursen ser ut då och 

nu. Debatten har blivit mer accepterande till skillnad mot hur den såg ut på 70-talet då 

Systembolaget hade en mer tillrättavisande roll och därför såg till att hålla sig utanför 
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diskussionen. Att alkoholdiskursen som förekommer i Sverige idag har blivit mycket öppnare 

än den var på 70-talet hjälper till ett öppnare klimat för diskussion om alkoholkonsumtion. 

Denna öppenhet som man nu kan finna i alkoholdiskussioner idag får oss att godta att filmer 

som Systembolagets antilangnings filmer kan visas och att de inte bara blir ifrågasatta och 

ratade. Detta hjälper min uppsats då dessa filmer kan finnas eftersom denna diskurs har blivit 

mer lättillgänglig.  

 

I uppsatsen ”Genusstereotyper i reklam” En kvalitativ studie av ICAs reklamserie diskuteras 

stereotyper i ICAs reklamfilmer och hur humor används för att visa dessa stereotyper. Detta 

gjorde de genom en semiotisk bildanalys utav fyra av företagets reklamfilmer. Slutsatsen här 

blev att de inte visas stereotypt visuellt utan snarare på hur de karakteriseras i handlingar och 

använder sig utav myter. Genusstereotyper i reklam är något som tas upp i uppsatsen men dock 

reklam från ett företag som inte har en självklar samhällsroll så som Systembolaget har 

(Bergman och Göstas, 2015). 

3.2 Global Media Monitoring Project 

Global media monitoring project (GMMP), är ett projekt som ägs utav en amerikansk 

organisation som heter World Association for Christian Communication som förkortas WACC 

(Who makes the news, 2015). GMMP är det största och längst pågående projekt med fokus på 

att övervaka media ur ett genusperspektiv. Sedan starten 1995 så har de var femte år publicerat 

en rapport om hur genus i media har sett ut under de senaste fem åren (Ibid, 2015). I rapporten 

från 2010 har de delat upp stereotyper i fyra olika kategorier. De fyra kategorierna är uppenbara 

stereotyper, diskreta stereotyper, missade möjligheter eller genusblinda och den sista 

genusmedvetna (GMMP, 2015).  

 

Här förklaras de fyra olika kategorierna 

1. Uppenbara stereotyper. I denna kategori hamnar till exempel artiklar där männen visas som 

de starka ledarna och kvinnorna visas som sexobjekt eller offret.  

 

2. Diskreta stereotyper. Här har vi stereotyperna där till exempel en kvinnlig minister snarare 

blir refererad till som hans fru. Eller där sorgsna föräldrar som mist ett barn ofta visas som den 

sörjande modern och inte som de sörjande föräldrarna. Här har vi de högt uppsatta kvinnorna 
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som fortsätter visas i skuggan utav de män som kommit före dem eller som finns i samma 

regering om det är politik det handlar om.  

 

3. Missade möjligheter. När endast ett perspektiv på en situation kommer fram kategoriserar 

författarna till rapporten det till missade möjligheter när det kommer till genus. När 

myndigheter tar beslut som endast värnar männen och inte de dåligt betalda kvinnorna så skulle 

man kunna säga att det är missad möjlighet att inte visa på de dåligt betaldas förutsättningar.  

 

4. Genusmedvetenhet. Denna kategori innefattar media som faktiskt ifrågasätter de normativa 

genusstereotyperna, en manlig sjuksköterska, en kvinnlig byggarbetare eller varför inte en 

manlig förskolelärare. Men även de som visar på orättvisorna som finns i vårt samhälle, som 

de där skillnaden i kvinnors och mäns lön trycks lite extra på eller där de verkar för en ökad 

jämställdhet. Det kan också vara media där källorna till informationen är jämställd, till exempel 

en undersökning om livet som student där lika många kvinnor som män är utfrågade. 

3.3 Kön i reklam 

I sin bok ”Gender and the media” skriver Rosalind Gill om en studie gjord 1972 och som 

publicerades i New York Times Magazine. Studien analyserade 1200 reklamfilmer som visats 

under åtta månader på amerikansk television, analysen visade att en tredjedel utav alla 

reklamfilmer som visades innehöll kvinnor som på ett eller annat sätt var beroende utav 

mannen. Nästan hälften utav reklamfilmerna innefattade kvinnor som gjorde hushållsarbete på 

något sätt, i flertalet utav dessa reklamfilmer fanns även kvinnor som mest var där för syns 

skull. Gunilla Jarlbro har även hon forskat på ämnet reklam och kön hon skriver i sin bok 

Medier, genus och makt från 2006 att  

”Frågan är om det faktum att halvnakna kvinnokroppar med trånande sexuella blickar visas vid landets 
busskurer är en rätt som vi ska värna om, dvs. handlar det ytterst om yttrandefrihet? Eller är det istället, 
som vissa mediekritiska nätverk vill göra gällande, en nedsmutsning av det offentliga rummet?” 
(Jarlbro 2006:119) 

 

Jarlbro tar upp en undersökning gjord 1981 utav Nowak och Andrén där de har tittat på om 

reklamen hjälper till att bevara sociala konventioner som kanske inte längre passar i dagens 

samhälle. De tittade på reklamannonser som förekom i populärpress mellan 1950 och 1975, de 

studerade bland annat förekomsten av könen i annonserna men även om de hade typiska 

egenskaper för just sitt kön, vad de konstaterade var att kvinnor förekom fler gånger men att 
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det inte alltid var positivt. Då t.ex. kvinnligt förvärvsarbete förekommer i oförändrat liten 

utsträckning i annonsutbudet trots att det i verkligheten ökar snabbt kan man dra slutsatsen att 

reklamen bidrar till att bevara de traditionella könsrollsföreställningarna och den faktiska 

könssegregeringen (Nowak & Andrén 1981) (se Jarlbro 2006:121) Jarlbro diskuterar att något 

måste ha hänt sedan studien gjordes, men att så är tyvärr inte fallet. Även om dessa studier 

börjar få några år på nacken så är det tyvärr så att det inte är mycket som har hänt på 

reklamfronten, det är fortfarande ett väldigt sexuellt fokus på reklam innehållande kvinnor och 

männen ska vara macho vad nu det betyder. Reklamombudsmannen får ofta in anmälningar på 

reklam som innehåller sexistiska syftningar och oftast med kvinnan i fokus. 

4. Teoretisk ram  

I det här avsnittet kommer teori att förklaras för att sedan användas i analysen. Teori som tas 

upp är intersektionella perspektiv. De teoretiska perspektiven kommer att hjälpa analysen 

genom att ge den teorier att grundas i. Intersektionalitet kommer att analyseras för att se om de 

har tänkt på just intersektionella perspektiv i utformningen utav filmerna.  

4.1 Intersektionella perspektiv 

 

Intersektionalitet är ett förhållandevis nytt begrepp i Sverige. I den feministiska marxismen som 

tog sin början under 1970-talet började relationen mellan genus och klass att studeras. Under 

samma decennium började feministiska teoretiker lägga ihop genus och sexuell läggning. 

Under 1980-talet kopplades dessa teorier ihop med de feministiska men även de postkoloniala 

teorierna och de kvinnorättskämpande Black-feminismrörelserna i USA där etnicitet och genus 

samspel kopplades samman (Lykke, 2003). Det är genom dessa teoretiker och relationerna 

mellan dessa teorier som det stora begreppet intersektionalitet vuxit fram. 

 

Nina Lykke förklarar i sin text Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen 

från 2003 

Intersektionalitetsbegreppet har utvecklats som en kulturteoretisk och politisk infallsvinkel, med syfte 
att förstå den föränderliga och dynamiska interaktion som äger rum mellan kategorierna och de 
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maktasymmetrier, som de baserar sig på. Mer precist belyser begreppet hur individer subjektiveras som 
effekt av, och i förhandling med, föränderliga och hela tiden interagerande diskurser och maktaxlar 
kring bland annat genus, etnicitet, klass, ålder, sexuell preferens, profession, nationalitet.  

(Lykke, 2003) 

 

När det kommer till analys om intersektionalitet så tittar man extra på de samhälleliga 

patriarkala strukturerna som finns i samhället. Detta för att se de intersektionella perpektivet 

som ifrågasätter alla ojämlikheter som ofta blandas in i tolkningen utav bland annat 

könstillhörighet, vithet och manlighet (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

I texten ”Medier och intersektionalitet” analyserar Widestedt och Roosvall (2015) bland annat 

två artiklar från första maj 2006 artiklarna handlar om Sveriges två överhuvuden under detta 

år, Carl XVI Gustaf och stadsministern Göran Persson dessa män visas med kvinnor i 

bakgrunden.  

”Det är männen som förgrundas, medan kvinnorna förvisas till bakgrund och marginaler” 
(Widestedt och Roosvall, 2015)  

 

Intersektionalitet handlar alltså om att det är flera faktorer som spelar in i hur det går för en i 

livet, det har bland annat med erfarenheter, möjligheter och identiteten att göra. Men även i 

högsta grad så spelar din sexuella läggning, ditt kön, din etnicitet och din klass roll. 

 

Problematiken man kan se med en större mångfald i dessa reklamfilmer skulle möjligtvis kunna 

förändra fokus på diskussionerna som kommer efter filmer likt dessa där en problematik tas 

upp. Diskussionen hade snarare vinklats till att ifrågasätta varför just en familj som ser ut på ett 

visst sätt visas i filmen om detta ämne. Skulle familjen ifråga visas som sämre ställt i samhället 

hade diskussionen antagligen slutat i varför man visar dem i detta ämne eller att det är klart att 

den familjen behöver alkohol för att leva deras liv. 

 

5. Metod 

Som tidigare nämnts så går denna kvalitativa analys ut på att titta på fyra stycken reklamfilmer 

med ett samhällsinformerande syfte, dessa reklamfilmer kommer från Systembolaget och de 

ska hjälpa föräldrar att ta ställning emot deras barn som kommer och ber om alkohol. För att 
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informationen i reklamfilmerna skall vara mer greppbart, så har en multimodal transkribering 

gjorts.  

5.1 Multimodal transkription  

Multimodalitet handlar om att flera olika medietyper sammanfogas, till exempel när bild och 

ljud läggs ihop (Lenemark, 2012). En transkribering är en handling där man överför ljud till 

skrift, ofta en intervju som skrivs ner för att kunna tolkas och användas i framtiden. En 

multimodal transkribering är en transkribering där flera olika medier är förekommande, i detta 

fall både ljud, bild och text. Schemat för transkriberingen har gjorts inspirerat av Baldry och 

Thibaults (2010) transkription de beskrev i kapitel 4. Tabellen för transkription de använde sig 

utav åtta olika aspekter från filmerna, exempel på dessa är ur vilken vinkel scenen är filmad, 

fokus i blicken och språk mm. I transkriptionen gjord i denna studie är dock färre aspekter 

inräknade. De som är tagna i beaktning är scen, bild, ljud, text sedd i bild och konversation. 

Detta angrips sätt användes då en transkribering utav en film är enklare att analysera än en film.  

 

5.2 Bildanalys  

En utmärkande teoretiker i uppkomsten utav den semiotiska bildanalysen var Roland Barthes 

som insåg att bilderna var en viktig del i den nya masskulturen i samhället. Antalet bilder som 

cirkulerade ökade i samband med den industriella utvecklingen. Masskulturen i samhället 

ökade och forskare ville nu utforska masskulturens visuella företeelse. De insåg dock att den 

traditionella konstvetenskapen hade olika begränsningar, därför sökte de sig till andra teorier 

som gav dem nya verktyg för sin forskning (Nordström, 1986). 

 

Bildanalysen grundar sig i semiotikens tecken, teckensystem och tolkning utav tecken. Dessa 

begrepp syftar då till olika nivåer i bilderna och i studiens fall reklamfilmerna. Denotation, vad 

syns på bilden och vad hör man? I lingvistiken skulle man kunna kalla det den litterära 

meningen. Konnotation, vad kan tolkas av vad som visas i bild och vad man hör? Alltså vad 

förstår du utav bilden när du har sett vad den föreställer. (Chadler, 2015) Som exempel kan en 

vit duva analyseras, på den denotativa nivån kan man se en vit fågel med en kvist med blad på 

samma gång kan den konnotera till exempel fred, frihet men även kärlek. För olika människor 
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kan olika tecken få olika betydelse på grund utav tidigare erfarenheter, kulturer och stadie i 

livet. (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004) 

 

När det kommer till upplägget på analysen har jag valt att först göra en liten sammanfattning 

utav de fyra filmerna för att sedan jämföra dem och titta på vad de förmedlar för budskap och 

stereotyper när det kommer till kön, intersektionalitet och ungas alkoholvanor men även hur 

dessa visas. 

 

Det finns ett antal olika sorters analyser som hade kunnat användas, då denna uppsats ämnar att 

titta på stereotyper var tolkning en viktig aspekt som analysmetoden bör använda sig utav. 

Bildanalys med semiotiskt fokus blev då en kandidat som sedan valdes på grund utav att jag 

ansåg att den passar bra i sammanhanget. Ett problem med just denna metod är att man inte kan 

bilda en helt objektiv uppfattning eftersom vi ser vad Systembolaget vill att vi ska se, visst kan 

vi själva tolka vad det som händer och vad man kan läsa mellan raderna men, det är fortfarande 

Systembolagets budskap som filmerna bygger på. Men på samma gång kan det vara så att man 

uppfattar saker och ting olika på grund utav tidigare erfarenheter och upplevelser.  

6. Analys/resultatredovisning 

Analysen utgår från transkriberingar gjorda utav de valda reklamfilmerna som återfinns som 

bilagor till denna uppsats. Den semiotiska bildanalysen med fokus på denotation och 

konnotation finner vi i början utav detta avsnitt.  

  

6.1 Genomgång av bildanalysen utav de fyra 
filmerna. 

Antilanging från 2014 

På den dennotativa nivån i reklamfilmen ”Antilangning” kan man se att den utspelar sig i ett 

kök där en konversation mellan två individer utspelar sig. Individerna ser ut att vara i olika 

åldrar, där en ser ut att vara äldre och en yngre man skulle kunna tro att de är mor och dotter. 
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Den äldre utav individerna står vid spisen och väntar på att vattnet ska koka i en vattenpanna 

och den yngre kommer in från en annan del utav huset när individen som ser ut att vara en 

kvinna kommer in i köket utspelar sig en konversation mellan de två karaktärerna. 

Tankesekvenser utspelar sig där den yngre utav karaktärerna kommer in igenom en dörr på tre 

olika sätt i en utav sekvenserna i sällskap utav två män som leder henne in, hon ser ut att vara 

påtagligt berusad och blir överlämnad till den äldre karaktären som även hon ser ut att vara en 

kvinna.  

 

Modern ställs inför ett väldigt dilemma när dottern ber om en flaska vin och där hon på en gång 

vill vara ansvarstagande moder. När mamman ställs inför valet att ge eller inte ge dottern 

alkohol så visas hon osäker och orolig, detta genom att vanka av och an, inte riktigt veta vad 

hon ska svara eller titta på. Problemet hon ställs inför kommer ifrån dottern som man skulle 

kunna tolka som en tjatig tonårig tjej. Alltså är de två prominenta rollerna man stöter på 

ansvarstagande moder och tjatig dotter. När dottern ska be om alkoholen så står hon och vänder 

och vrider på sig och hon lägger till exempel huvudet på sned, detta för att se lite extra snäll ut. 

Dessa är alla sätt att få henne att verka som den oskyldiga flickan som inte skulle göra något 

fel och som modern kan lita på.  Men när man kommer till en utav mammans tankesekvenser 

så stärks inte hennes kvinnlighet lika mycket, här är det rapar och vägkoner som tar över som 

man skulle kunna se kanske mer ”killgrejer” 

 

En stereotyp de använder sig utav är det typiska ”fjortisfyllan”, som kan ses som en del i ungas 

alkoholvanor. I mammans tankesekvenser så visas vad som många skulle anse vara ungas 

stereotypa fylleslag där de kommer hem fulla, högljudda och vid en rätt ung ålder. 

 

Likör från 2013 

Denna film börjar vid ett köksbord där en äldre man vill bjuda en yngre man på alkohol, detta 

i förhoppning om att den yngre mannen som ser ut att vara den äldre mannens son då inte ska 

vara så benägen att dricka ute med sina kompisar. Den äldre mannen kommer med en bricka 

med olika flaskor med vad som kan vara starksprit som sonen då ska få testa på.  

 

I filmen Likör så får vi som sagt möta en man och vem man kan gissa är hans son, pappan kan 

man tolka ser rätt lätt på det här med alkohol och ungdomar detta då han bjuder gärna sin 

minderåriga son på starksprit för att han då ska tycka att det är något som inte är lika intressant 
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för det har han faktiskt fått testa tidigare hemma. Det är avdramatiserat och då inte lika 

attraktivt. I denna film är kvinnan som man skulle kunna tro är mamman till sonen med men 

endast i förgrunden när de sitter vid matbordet. Pappan tittar självsäkert in i kameran när han 

säger att det inte är någon stor sak att bjuda sin minderåriga son på alkohol.  

 

Likör är den enda filmen i detta sällskap som handlar om starksprit, pappan introducerar 

starkspriten för sonen och säger på ett sätt som inte riktigt ger sonen så mycket val när det 

kommer till huruvida han vill testa spriten eller inte. Sonen ser i detta fall inte ut att vara så 

bestämd och som att det skulle kunna vara lätt att få honom till att göra som pappan vill. Han 

får till skillnad från tjejerna i filmerna ”Antilangning” och ”Sanningen” alkoholen utan att 

behöva be om den.  

 

Avdramatisera från 2013 

Reklamfilmen börjar med att en äldre man står och predikar om att om vikten av att 

avdramatisera alkoholen hemma, han bjuder den yngre mannen som ser ut att vara hans son på 

vin. Den äldre mannen ger den yngre mannen en flaska vin när denne är på väg ut genom dörren 

för att scenen sedan ska gå över till när den yngre mannen är på fest och blir uppmärksammad 

om att det är shotrace i köket, då vänder han sig mot kameran och säger ” ja alltså jag har fått 

alkohol hemma så det här är inte lika spännande för mig helt avdramatiserat”. I filmen kan man 

se en kvinna i bakgrunden som förbereder mat men även hennes ryggtavla vid matbordet, för 

filmens handling är hennes roll inte betydande. 

 

I filmen Avdramatisera får vi träffa samma personer som i ”Likör”, men denna gång är pappan 

mer i fokus. Pappan ger sonen spriten och likt filmen ”Likör” behöver sonen inte be om det 

utan blir serverad alkoholen i hopp om att han ska veta sina gränser och att det i andra 

sammanhang då ska vara avdramatiserat. Likt i ”Likör” ser sonen inte ut att vilja protestera utan 

tar bara snällt vad han får. Pappan ser på grund utav ansiktsuttryck lugn och sansad ut och han 

ser även ut att vara bekväm i situationen.  

 

Sanningen från 2011 

Filmen visar en äldre man och en yngre kvinna som ser ut att vara mannens dotter står i ett kök 

medan pappan lagar mat pratar om att dottern vill ha en flaska vin till fredagens fest, detta visas 
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dock genom att de berättar vad de kommer att göra och hur de agerar. Dottern säger ”-Då får 

jag ett litet utbrott på dig och antyder att du är en dålig förälder”. Köket se ut att vara ett vanligt 

kök som skulle kunna finnas i vilket hem som helst. Dottern snurrar på håret som för att se 

sötare och oskyldigare ut. Och pappan ser ofta uppgiven ut i diskussionen med dottern. Filmen 

avslutas med att dottern får som hon vill och pappan säger ”jag älskar dig” och dottern svarar 

”hej då”. 

 

I denna film har vi två olika karaktärer med rätt olika personligheter, vi har dottern med de stora 

ögonen som lägger huvudet på sned och vet precis hur hon ska göra för att övertala sin pappa 

för att hon ska få precis som hon själv vill. Hon står där och svänger och snurrar på håret och 

ser lite extra söt ut för att pappa inte ska kunna säga nej till henne. Men sen tar hon även till 

rösten då hon ryter till åt pappan och han får då dåligt samvete och han kan såklart inte göra 

dottern ledsen. Men sen har vi pappan som försöker verka auktoritär men det går inte så bra, 

för sin lilla dotter kan man ju inte säga nej till. Han försöker verka obrydd men det går inte så 

jättebra.  

 

6.2 Könsstereotyper i Systembolagets 
samhällsinfomerande reklamfilmer 

 

Det är sedan tidigare känt att just stereotyper i reklamsammanhang säljer och att det är ett 

effektivt knep för igenkänning (Grusell, 2012). Detta kan tänkas vara ett bra sätt att fånga 

människor i de flesta reklamsammanhang men i fallet med Systembolaget skulle man kunna 

tycka att det är något problematiskt. I och med Systembolagets något speciella roll i samhället 

där folkhälsan ska värnas om så borde kanske inte stereotyper användas i samma utsträckning.  

Föräldrarnas beteende 

Som med de flesta andra stereotyper som används i dessa reklamfilmer så försöker man här få 

de vuxna som ser på reklamen att känna igen sig och tänka att det här skulle kunna vara min 

familj och min dotter/son som ber om alkohol. När de kommer till föräldrarna så använder de 

sig utav en del uppenbara stereotyper, även en del diskreta stereotyper men också lite 

genusmedvetna stereotyper (GMMP, 2015). De uppenbara är den självsäkra pappan som genom 

att komma och ställa brickan med starksprit på bordet visar att han bestämmer, men även den 
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oroliga mamman som inte riktigt kan ta ett beslut och velar fram och tillbaka. Stereotypen utav 

mamman som den oroliga och kärleksfulla personen som bara vill barnets bästa. I en utav 

reklamfilmerna ser man även den lite distanserade fadern som inte riktigt kan se sin dotter i 

ögonen när hon ber om alkohol utan bara fortsätter med det han häll på med innan. Han står 

dock vid spisen som annars brukar vara en stor del i kvinnliga stereotyper som den som tar hand 

om hushållet, lagar maten och städar. Men här ser vi då en pappa som står i köket och lagar 

middag, han som om det hade varit på 50-talet knappt hade kommit in i köket. Man måste 

skydda sina döttrar medan sönerna ska vara lite mer macho, att ge dem alkohol är ingen stor 

grej. Vi har även pappan som självsäkert tittar in i kameran och visar att det är han som vet vad 

som är bäst, han vet vad han gör även detta skulle man kunna se som en uppenbar stereotyp 

(ibid.). Han visar att det är han som är ledaren och alltså inget offer som kvinnan antagligen 

hade visats som och även gör i reklamfilmen som har en mamma med i handlingen. I båda 

filmerna med en son som huvudkaraktär har vi en mamma som är med, mamman syns dock 

bara i bakgrunden när hon står och gör i ordning maten och i förgrunden när hon sitter 

tillsammans med resten utav familjen vid köksbordet. Hon har inget syfte i filmen mer än att 

visa på den perfekta familjen. Detta lite likt de kvinnor som fans med i artiklarna Widestedt och 

Roosvall beskrev i ”Medier och intersektionalitet” (2015) 

Ungdomarnas beteende 

Sonen i dessa filmer ser inte ut att ha fått så många distinkta personlighetsdrag han blir själv 

serverad alkohol hemma och behöver då alltså inte kämpa för vad han vill ha i den frågan likt 

döttrarna behöver göra. Han visas mer som att han bara tackar och tar emot när pappa till 

exempel ger honom en flaska vin när han är på väg till en fest. När han väl är på festen så ser 

vi honom i närbild där han säger att det här med alkohol inte är lika intressant för mig för jag 

har fått testa hemma. När det kommer till de döttrarna så ser vi dem behöva jobba lite hårdare 

för att få som de vill. Detta genom att tjata, och man skulle kunna säga att den ena dottern 

använder sig utav lite manipulering i form av att bli sur på pappan och berätta för honom att 

han är en dålig förälder. I själva verket är han en bra förälder som inte ger sin dotter en flaska 

vin som är vad hon är ute efter, men efter att hon sagt detta så ger han sig. Döttrarna använder 

sig utav sitt hår och svingar det fram och tillbaka för att lite stereotypiskt se extra söta och 

oskyldiga ut, använder sig utav de stora ögonen och som tidigare nämnts den oskyldiga 

uppsynen.  
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6.3 Intersektionalitet 

Denna del utav analysen kommer att fokusera på intersektionalitet i de fyra filmerna, här 
kommer etnicitet, klasstillhörighet och sexuell läggning att tittas närmare på. Men även 
problematiken som intersektionalitet kan medföra. 

Annan etnicitet 

Något att ifrågasätta är Systembolagets val att endast visa familjer som ser ut att vara ”vanliga 

vita medelsvensson”. Det finns alltså ingen i dessa filmer som ser ut att härstamma någon 

annanstans ifrån, detta skapar ett distanserande från alla som inte ser ut som en vit svensk. De 

stereotyper som tidigare har tagits upp går att återkoppla hit, här skulle vi kunna se de missade 

möjligheterna (GMMP, 2015).  

 

Varför inte visa en familj där en förälder är till exempel av afrikanskt ursprung, och en som är 

europeisk. Antagligen är detta för att den som handlar mest på Systembolaget är just de ”vita 

medelsvensson” som bor i förorten. Den stora massan har lättare att ta till sig när det är en 

person man kan känna igen sig själv i. Många som lever i Sverige kan tänkas se ut som de i 

filmerna och därför kan man konstatera att vithetsnormen stärks med hjälp utav dessa filmer. 

Det stora problemet med detta är att alla inte är inkluderade. Även att Systembolaget på sätt 

och vis väljer ut vilka som är deras främsta konsumenter. En sak som kan vara problematiskt i 

detta är att man då inte heller känner sig välkommen som konsument. Att man kan tolka 

reklamerna som att det är dessa människor ”vita medelsvensson” som Systembolaget riktar sig 

till och inte mig. Även det faktum att i ett samhälle som inte ofta tilltalar andra än just 

”medelsvensson” hade de kunnat vara ”den större personen” som försöker integrera alla och då 

alltså inte bara välja att rikta sig till sina vanliga kunder. Detta tyder alltså helt klart på missade 

möjligheter(GMMP, 2015) att integrera alla eller i alla fall fler.  

Annan familjesammansättning 

En fråga man kan ställa sig är hur det kommer sig att ingen utav Systembolagets filmer visar 

en familj som går ifrån heteronormen. Om man verkligen vill, kan man tro att det är två 

mammor som lever i huset där ”Antilangning” utspelar sig men utifrån de stereotyper och vad 

man ser i media generellt idag så ser nog de flesta en heteronormativ familjesituation i detta 

hushåll likt i de andra hushållen i Systembolagets samhällsinformerande reklamfilmer. Men 

vad är det då som tyder på heteronormen i just dessa hushåll. Det finns egentligen ingenting 

som tyder på att det är ett heteronormativt hem men avsaknaden utav tecken på att det skulle 
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vara en annan familjesammansättning tyder på att det är ett heteronormativt hem. Detta likt 

många andra stereotyper skulle man kunna klassa som just missade möjligheter (GMMP, 2015). 

Man skulle kunna argumentera huruvida detta stärker just heteronormen men i min mening så 

hade det varit mer utav ett inlägg i debatten om någon utav familjerna i reklamfilmsserien hade 

visat på en annan familjesamansättning. Samma som med etnicitet hade man här kunnat bli lite 

före med att integrera fler, det är inte jättemånga företags reklamkampanjer som tar med andra 

familjesammansättningar än just heteronormen. Visa de två mammorna som sitter och pratar 

med sin gemensamma son och många hade antagligen sett Systembolagets vilja att integrera 

fler än andra företag.  

Klasstillhörighet 

Att visa en familj som inte ser ut som en ”medelsvensson” familj hade även det integrerat fler, 

att alla familjer i de fyra reklamfilmerna ser ut att bo i ett eget hus i förorten och inte i en 

lägenhet i en stad gör att de har uteslutit alla de som inte själva bor i ett hus. Varför inte visa en 

stor familj som bor i en liten lägenhet med trasiga kläder, för de är lika svenska som vilken 

annan människa som helst med svenskt medborgarskap.  

 

Problematik med intersektionella perspektiv  

Något som kan konstateras är att det inte är enkelt att göra reklamfilmer likt dessa som inte 

kommer att förarga någon. Här har de antagligen valt en målgrupp som är mest representerad 

på Systembolaget för att så många som möjligt ska känna igen sig och kunna relatera. Hade 

man tagit något slags minoritet i det svenska samhället och valt att visa dessa hade människor 

antagligen förargats över att de visades på ett nedvärderande sätt och att det är bara på grund 

utav att de redan är utsatta i samhället. Därför väljer man en så bred grupp som möjligt för att 

innesluta så många som möjligt.  

6.4 Andra stereotyper 

 

De ungas alkoholkonsumtion i filmerna  

I filmerna så kan man se den stereotypa ungdomsfesten, det är ungdomarna som kommer hem 

fulla till de oroliga föräldrarna, det är överfyllda vardagsrum där det ser ut som att någon hade 
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en föräldrafri helg/kväll så man bjöd hem sina vänner och fler än man trodde kom. Vi ser 

ungdomen som kommer hem eskorterad av polisen för att hen hittades utomhus överförfriskad 

och kunde då inte ta hand om sig själv. Detta kan man tro att Systembolaget hade med i 

reklamfilmerna för att skrämma föräldrarna till att inte köpa alkohol till sina minderåriga barn.  

Man skulle kunna diskutera huruvida detta skulle kunna klassas som skrämselpropaganda, då 

man kan tro att de använder dessa bilder utav ungdomar för att få föräldrarna att förstå att så 

här skulle det kunna sluta om mitt barn får alkohol utav mig. Men en fråga man skulle kunna 

ställa är, varför är det just döttrarna som visas som de oansvariga? En orsak skulle kunna vara 

så att det har något med de stereotyper som tyder på att kvinnor visas som offret och mannen 

som den starka ledaren som ofta förekommer i media (GMMP, 2015). Det är bara de kvinnliga 

ungdomarna som blir beskrivna som oansvariga medan de manliga ungdomarna är ansvariga 

när det kommer till konsumtionen utav alkohol då de fått prova alkohol hemma tillsammans 

med föräldrarna. Även det faktum att det endast är döttrarna som på något sätt behöver be om 

alkoholen själva tyder på stereotypen offer och att de anses vara de svagare. Sönerna i fallet 

med dessa filmer visas som de med mest självdisciplin och att de skulle vara mer 

ansvarstagande än döttrarna.  

Manipulering 

En stereotyp de använder sig utav är den kvinnliga övertalningsförmågan, till exempel ser vi 

dottern i ”Sanningen” övertala sin pappa genom att bli irriterad, se lite extra söt ut och hävda 

att alla hennes kompisar får ju alkohol från sina föräldrar. Dottern gör det här för att pappan ska 

få dåligt samvete och i slutändan faktiskt ge henne flaskan vin hon ville ha, trots att han från 

början har varit hård med att hon inte kommer att få en flaska vin. En sorts stereotyp man skulle 

kunna härleda hit är just den uppenbara stereotypen (GMMP, 2015) av att dottern kan övertala 

sin far, att fadern inte kan stå emot dottern. Detta är drag som ofta framställs som stereotyp hos 

döttrar, pappas lilla flicka som han aldrig kan säga nej till. Här använder de sig än en gång utav 

igenkänning för det är nog många döttrar som vet precis hur de ska manipulera sin far till att 

göra som de själva vill. 

 

Oavsett kommer ungdomarna att dricka 

Ett problem som Systembolaget kan tänkas stöta på är att oavsett hur man gör som förälder 

kommer ungdomarna antagligen att få tag på alkohol på ett eller annat sätt. Då kan ett tänkbart 

sätt vara att få ungdomarna till att endast dricka det som de får utav föräldern och att göra den 
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överenskommelsen men problemet är att ofta så få ungdomarna tag på mer alkohol än just den 

de får utav föräldrarna och då har vi ungdomarna här som konsumerar mer alkohol än de klarar 

av och att de antagligen inte än vet hur de reagerar på större mängder alkohol vilket kan 

resultera i jobbiga konsekvenser som de antagligen inte ville att festen eller 

alkoholkonsumtionen skulle resultera i. 

Texten i reklamen 

I dessa reklamfilmer kommer i slutet några uppmaningar, påståenden och kommentarer till vad 

som händer i dessa filmer. Dessa meningar uppmanar föräldern att gå in på Systembolagets 

hemsida för att få mer information och hjälp att stå emot sina ungdomar. För det är själva 

meningen med dessa filmer. I tre utav dessa filmer står det ”Forskning visar att ungdomar som 

fått alkohol hemifrån dricker mer”. Än en gång så skulle man kunna diskutera huruvida detta 

är skrämselpropaganda. Detta då genom att tyda på att om du ger din ungdom alkohol hemma 

i hopp om att de lär sig dricka på ett måttligt sätt faktiskt i själva verket motverkar dig själv och 

din idé. Sen finns det i alla dessa filmer en uppmaning om att gå in på Systembolagets hemsida, 

men när du kommer dit finns ingen stor skyltning om hur du kommer till något som skulle 

hjälpa dig till att stå emot förfrågningarna. Du får snarare leta ett tag för att se vart du ska gå 

för att hitta det du söker.  En sak som är problematiskt med uppmaningen att gå till deras 

hemsida är att när man väl kommer dit så möts man av Sök bland 17 000 drycker och en sökruta 

där man kan söka i hela deras sortiment sedan får man leta sig vidare till något som skulle kunna 

vara matnyttigt för dig som förälder i din jakt på enkla tips för att hjälpa till i kommunikationen 

med din ungdom om alkohol. Under tiden man befinner sig på hemsidan så är det enkelt att 

hamna någon helt annanstans. En länk på förstasidan hade kanske varit bra för föräldrarna och 

andra som kan tänkas komma in på hemsidan för att hitta den informationen. Att hemsidan 

fortfarande bör visa enkelt hur man kommer till informationen till föräldrarna borde fortfarande 

vara aktuellt då reklamserien så sent som våren 2015 utökades (Systembolaget, 2015). 

Framtida konsumenter 

En sak som Systembolaget tacklas med i deras skapande utav dessa samhällsinformerande 

reklamfilmerna är att de vill ha dessa ungdomar som konsumenter i framtiden. De vill alltså 

uppmana föräldrar att inte köpa alkohol till sina ungdomar, men de vill på samma gång att dessa 

ungdomar ska komma tillbaka till dem när de har åldern inne. En sak som i detta fall hjälper 

Systembolaget är att det finns inte många andra val för en som är bosatt i Sverige som vill få 
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tag på alkohol. Visst kan man åka till Tyskland som många gör eller kanske ta Finlandsfärjan 

men det enklaste sättet är ändå att gå till Systembolaget och handla det man vill ha.  

7. Slutsatser  

I min mening så använder sig Systembolaget utav en del stereotyper men det som jag tycker 

var mest ifrågasättbart var att inga utav reklamfilmerna innehåller något uns utav en person som 

inte ser ut att vara ”vit medelsvensson”. Den som inte ser sig själv som en ”vit medelsvensson” 

skulle då kunna känna igen sig i karaktärerna. En sak man skulle kunna tro är att stereotyperna 

finns där för att väcka igenkänning, detta för att så fort som möjligt skapa sig en bild utav att 

det ”skulle lika gärna kunna varit jag”. Eftersom att alla i Sverige inte bor i en stor villa i en 

förort så finns det mycket att önska från Systembolagets reklamfilmer. Dessa reklamfilmer 

finns här för att informera och uppmana alla föräldrar att läsa på lite extra om hur man kan stå 

emot sina ungdomars förfrågningar om alkohol, men hjälper verkligen hemsidan föräldrar att 

hitta bra argument eller vad man nu kan tänkas behöva för hjälp.  Men sen att hitta till den 

nyttiga informationen som föräldrarna kan tänkas behöva så måste de navigera runt på en 

hemsida som först när man kommer in på den uppmanar till att söka bland deras 17 000 olika 

drycker de har till sitt förfogande och sedan leta sig vidare till vad de egentligen vill åt. Men 

vägen dit är lång och man kan enkelt hamna på många olika sidospår.  

 

I och med Systembolagets uppdrag där de inte får verka för merförsäljning som de flesta affärer 

sysslar med så måste de tänka lite extra när de gör sina reklamfilmer, dessa filmer får inte 

uppmana till försäljning men Systembolaget måste på samma gång gå runt. Hur ska man göra 

det på ett snyggt sätt kan man fråga sig. Men man får också tacklas med att de inte vill skrämma 

bort ungdomarna för alltid utan de vill ha tillbaka dem till sin affär i framtiden när de är gamla 

nog.  

 

En sak i dessa reklamfilmer som man skulle kunna ifrågasätta är det faktum att de yngre tjejer 

som visas måste båda be och tjata på sina föräldrar för att få sin vilja igenom medan killarna 

som visas i båda filmerna får utav pappan och blir direkt bjuden. Killen i filmerna skulle man 

kunna tolka som lite oskyldig och försiktig och speciellt om man jämför med tjejerna som går 

fram till sina föräldrar säkra på sin sak men med en liten försiktighet i rösten.  
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I filmerna så visas föräldrarna på rätt olika sätt, vi har männen som har en mer obrydd 

inställning jämfört med mamman som ser ut att vara väldigt orolig och då kan vi koppla tillbaka 

det till den sörjande mamman som beskrivs som en diskret stereotyp. Sen har vi pappan som 

står i köket och lagar mat något som man för ett antal år sedan kanske inte hade sett i samma 

utsträckning som man faktiskt kan göra idag. Men det är ändå något som man oftare ser kvinnor 

göra i reklamfilmer. I filmerna finns också den pappan som hämningslöst bjuder sin son på 

likör för att det då ska bli en mindre grej för sonen att dricka starksprit.  

 

Men om vi ska titta tillbaka till de fyra grupper av stereotyper som presenterades i teoridelen 

som kommer från Global Media Monitoring Projekts rapport så kan vi konstatera att det inte 

direkt finns några genusmedvetna stereotyper i de fyra reklamfilmerna, det skulle kanske vara 

pappan som står vid spisen och lagar mat, men Systembolaget hade kunnat göra så mycket mer. 

Gällande de missade möjligheterna hade man enkelt kunnat ta med en familj där det var ett 

samkönat par som var föräldrarna. Men inte bara missade möjligheter när det kommer till genus 

utan även när det kommer till intersektionella perspektiv, de hade kunnat ha med en familj som 

inte ser ut att ha det så bra ställt ekonomiskt, i de filmerna som analyserats ser det i varje familj 

ut som att de bor i en villa i en förort det är ingenting som tyder på att det är en trång lägenhet 

de huserar i. Eller att en familj som ser ut att ha en annan etnisk bakgrund.  

 

Som jag nämnde i analysen så finns det cirka 15 filmer men att då ingen har med någon av 

annan etnicitet eller som en familj som har samkönade föräldrar tycker jag är dåligt. När man 

har så många reklamfilmer som Systembolaget ändå har så borde man ha kunna innesluta lite 

fler perspektiv än det vi oftast ser i svensk reklam på tv. När man ser till att det finns så pass 

många filmer så hade någon film som var mer inkluderande utav exempelvis andra etniciteter, 

klass eller sexuell läggning kunnat bli en positiv sak, och inte bara diskuterad och problematisk. 

 

Själv tycker jag att Systembolagets samhällsinformerande reklamfilmer är bra och att det finns 

en idé med att hjälpa föräldrar i den här frågan då jag kan tänka mig att det kan vara svårt att 

stå emot sina barn. Att då kunna få konkreta tips på hur man kan gå till väga för att säga nej 

men att fortfarande ha en bra relation som inte bara slutar i gråt eller bråk är en viktig poäng. 

Men som jag nämnt tidigare så finns det mer man kan hoppas på från Systembolaget, som att 
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de skulle integrera flera grupper från vårt rätt så vitt sträckta spektra utav kulturer och klasser i 

samhället.  

8. Eventuella åtgärdsförslag 

Som jag nämnt tidigare skulle jag vilja se en förändring i spektra av vilka man visar i filmerna 

där lite mer utav en kulturell och klass skillnad nog hade gjort att fler hade kunna identifiera 

sig med karaktärerna i filmerna. Detta gå så klart att forska mer på och gärna genom att intervju 

någon som var med i processen att ta fram dessa filmer.  



26 

 

9. Källförteckning 

Tryckta källor 

Gill, Rosalind (2007).  Gender and the media . Cambridge: Polity 
 

Grusell, Marie (2008).  Reklam - en objuden gäst?: allmänhetens uppfattningar omreklam i 
morgonpress och tv . Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2008 
 

Jarlbro, Gunilla (2006).  Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur 

 

De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap. 1. uppl. Malmö: Liber  

 

Roosvall, Anna och Widestedt, Kristina, 2015. Medier och IntersektionalitetHirdman. I Anja 
& Kleberg, Madeleine (red.).  Mediers känsla för kön: feministisk medieforskning. Göteborg: 
Nordicom 

 

Lenemark Christian, red (2012). Litteraturens nätverk: berättande på Internet (1. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Baldry, Anthony & Thibault, Paul J. (2006).  Multimodal Transcription and Text Analysis : A 
Multimodal Toolkit and Coursebook with Associated on-line Course [Elektronisk resurs] . 
London: Equinox Publishing Ltd 

 

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

Hirdman, Yvonne (2003).  Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: 
Liber 
 

Hinton, Perry R. (2003). Stereotyper, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur 

 

Nätbaserade källor 

 

Sveriges Kvinnolobby, 2015, Reklamera 

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-
content/uploads/2013/10/Enk%C3%A4tunders%C3%B6kningen-Reklamera2.pdf 

(Hämtad 2015-05-14) 

 

Reklamombudsmannen, 2015, Statistik 
http://reklamombudsmannen.org/ro__ron/statistik  
(Hämtad 2015-05-14) 

Metro, 2013, American Apparel anmäls för sexistisk marknadsföring 
http://www.metro.se/nyheter/american-apparel-anmals-for-sexistisk-



27 

 

marknadsforing/EVHmen!aZNYpveOpZy9Y/  
(Hämtad 2015-05-14) 

Nöjesguiden, 2014, Sveriges Kvinnolobby vill reklamera sexistisk reklam i tunnelbanan 
http://nojesguiden.se/artiklar/sveriges-kvinnolobby-vill-reklamera-sexistisk-reklam-i-
tunnelbanan  
(Hämtad 2015-05-14) 

IOGT-NTO, 2015, Alkoholreklam nej tack 
http://delta.iogt.se/page/s/alkoholreklam-nej-tack  
(Hämtad 2015-05-15) 

IOGT-NTO, 2015, Om oss 
http://iogt.se/om-iogt-nto/  
(Hämtad 2015-05-14) 

Systembolaget, 2015, Vårt samhällsansvar Uppdrag 
https://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/  
(Hämtad 2015-05-14) 

Systembolaget, 2015, Alkoholens historia 
https://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-historia/alkoholens-historia/ 
(Hämtad 2015-05-12) 

Systembolaget, 2015, Därför är vi olika 
http://ansvarsredovisning2014.systembolaget.se/sv/vartansvar/darforarviunika/darfor-ar-vi-
unika-.html  
(Hämtad 2015-05-13) 

Systebolaget, 2015, Information om alkohol 
http://ansvarsredovisning2014.systembolaget.se/sv/vartansvar/darforarviunika/informationom
alkoho/information-om-alko.html  
(Hämtad 2015-05-11) 

Systembolaget, 2015, Om alkohol; Ungdomar 
http://www.systembolaget.se/om-alkohol/ungdomar/ 
(Hämtad 2015-06-11) 

Systembolaget, 2015, Systembolagets alkoholpolitiska roll  
http://ansvarsredovisning2014.systembolaget.se/sv/varverksamhet/systembolagetikorth/syste
mbolagets-alko.html 
(Hämtad 2015-06-10) 

Sveriges riksdag, 2015, Alkohollagen 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-
20101622_sfs-2010-1622/  
(Hämtad 2015-05-04) 

Nationalencyklopedin, 2015, Stereotyp 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/stereotyp  
(Hämtad 2015-05-14) 



28 

 

Statistiska centralbyrån, 2015, Medelsvensson och topplistor 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_27_A01BR1401.pdf 
(Hämtad 2015-05-16) 

IQ, 2015, Om iq 
http://www.iq.se/sv/om-iq/  
(Hämtat 2015-05-05) 

IQ, 2015, Ungas drickande 
http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/ungdomars-drickande  
(Hämtat 2015-05-05) 

Lundin, Josefin, 2011, Att tala om alkohol: statliga alkoholdiskurser då och nu 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:419009/FULLTEXT01.pdf  
(Hämtad 2015-05-05) 

Bergman, Adam och Göstas, Ted, 2015, Genusstereotyper i reklam 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:791941/FULLTEXT01.pdf  
(Hämtad 2015-05-15) 

Lykke, Nina, 2003, Intersektionalitet - ett användbart 
begrepp för genusforskningen 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2275/2031 
(Hämtad 2015-05-21) 

Who makes the news, 2015, GMMP Reports 
http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports  
(Hämtad 2015-05-09) 

Who makes the news, 2015, About us 
http://whomakesthenews.org/about-us  
(Hämtad 2015-05-09) 

Who makes the news, 2015 Global Media Monitoring project report 2010 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2010/global/gmmp_global_report_en.pdf  
(Hämtad 2015-05-09) 

Chandler, Daniel, 2015, Visual memory 
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/dutch/sem06.html  
(Hämtad 2015-05-14) 

Grusell, Marie, 2012, Unga om reklam 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:515794/FULLTEXT01.pdf 
(Hämtad 2015-06-07 

 

Analysmaterial 

Systembolaget - Antilagning, 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=BSM1d50zAI0 
 



29 

 

Reklamfilm ”Sanningen” – Systembolaget, 2011 
https://www.youtube.com/watch?v=IfAA8P0g5RQ 
 
Systembolaget - "Likör", reklam våren 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=nEcIpKo1vAs 
 
Systembolaget - "Avdramatisera", 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=VbrzcP110rU 
 
 



26 

 

10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Sanningen (2011) 

Scen  Bild Ljud Sedd text Konversati
on 

 

Man står 
och lagar 
mat tjej 
kommer 
in. 
Närbild 
på tjej 

Matlagning
sljud 

Ingen Pappa, jag 
påminner 
om att jag 
ska på fest i 
helgen hos 
Jossan men 
jag kallar 
det middag 
 

 

Man 
fortsätter 
laga mat 
och 
pratar 
med tjej 
medans 
han tittar 
i 
kokboken 

Matlagning
sljud 

Ingen Mm jag vet 
vad du 
kommer 
fråga men 
jag låtsas 
koncentrera 
mig på 
receptet 
 

 

Tjej 
försöker 
se 
oskyldig 
ut och 
fipplar 
med 
någontin
g på 
bänken 

Matlagning
sljud 

Ingen Jag ser lite 
oskyldig ut 
och frågar 
om jag kan 
få en flaska 
vin av dig 
 

 

Mannen 
tittar på 
tjejen 
fortsätter 
prata 

Matlagning
sljud 

Ingen Jag gör ett 
halvhjärtat 
försök att 
vara 
auktoritär 
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Tjej tittar 
på 
mannen 
och ser 
irriterad 
ut 

Matlagning
sljud 

Ingen Då får jag 
ett litet 
utbrott på 
dig och 
antyder att 
du är en 
dålig 
förälder 
 

 

Mannen 
tittar på 
tjejen, 
närbild 
på tjejen 
sedan 
tillbaka. 
Tjejen 
försöker 
se 
oskyldig 
ut 

Matlagning
sljud 

Ingen Jag får 
dåligt 
samvete så 
jag hittar 
på ett 
villkor som 
gör det 
mindre 
tydligt att 
jag har gett 
mig 
 
okej 
 
sen så 
försöker 
jag intala 
mig själv 
att det där 
är det enda 
ni kommer 
att dricka 
 
vi kommer 
inte dricka 
så mycket 
mer men 
det säger 
jag inte 
 

 

Tjejen 
går ut 
från 
rummet 
mannen 
tittar efter 
henne 

Matlagning
sljud 

 jag älskar 
dig 
 
hej då 
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Rosa 
bakgrund 
med vit 
text 

Inget Vill du ha hjälp 
att stå emot när 
din tonåring ber 
om alkohol? 

Ingen 

 

Rosa 
bakgrund 
med vit 
text, 
systembo
lagets 
logga 

Inget Gå in på 
systembolaget.se 
Systembolaget 

Ingen 
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10.2 Bilaga 2 Likör (2013) 

Scen Bild Ljud Sedd text Konversation 

 

Äldre man och 
pojke sitter vid 
bord med 
flaskor framför 
sig 

Klirrande 
av flasko 

Ingen -Tänkte att du 
skulle få 
smaka lite 
starkare saker 
 

 

Närbild på 
pojken  

 Ingen -ja ha okej för 
då blir det här 
med starksprit 
också helt 
avdramatiserat 
för mig 
 

 

Tillbaka på 
mannen och 
pojken vid 
borden 

  -precis  
 
-tack pappa 
 

 

Rosa bakgrund 
med text 

Inget Forskning 
visar att 
tonåringar 
som fått 
alkohol 
hemifrån 
dricker mer. 

Ingen 

 

Rosa bakgrund 
med text och 
systembolagets 
logga 

Inget Fler fakta 
och tips 
hittar du på 
systembola
get.se 

Ingen 
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10.3 Bilaga 3 Avdramatisering (2013) 

Scen Bild Ljud Sedd text Konversation 

 

Man står i 
förgrunden 
med en 
flaska vin i 
handen med 
kvinna och 
kille i 
bakgrunden. 
Mannen 
häller vin i 
ett glas 

 Ingen jag tror det är 
bra och 
avdramatiser
a det här med 
alkohol 
 

Mannen, 
kvinnan och 
killen sitter 
vid ett dukat 
bord. 
Närbild på 
killen. 

 Ingen Smaka 

Mannen och 
killen står i 
hallen. 
Mannen ger 
killen en 
flaska vin. 
Mannen 
vänder sig 
sedan till 
kameran. 

  det här är ju 
ingenting 
märkvärdigt 
det är liksom 
ingen stor 
sak 
 

 

Killen är på 
fest, där 
massa olika 
saker händer 
så som dans, 
en tjej 
kommer 
fram och 
pratar med 
killen. 
Närbild på 
killen 

Musik 
och 
partyljud 

Ingen det är 
shotrace i 
köket 
 
ja alltså jag 
har fått 
alkohol 
hemma så 
det här är 
inte lika 
spännande 
för mig helt 
avdramatiser
at 
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Rosa 
bakgrund 
med vit text 

Partymu
sik 

Så här funkar det 
nästan aldrig. 

Ingen 

 

Rosa 
bakgrund 
med vit text 

Partymu
sik 

Forskning visar 
att tonåringar 
som fått alkohol 
hemifrån dricker 
mer. 

Ingen 
 
 

 

 

Rosa 
bakgrund 
med vit text 
och 
systembolag
ets logga 

Partymu
sik 

Fler fakta och 
tips hittar du på 
systembolaget.se  
systembolaget 

Ingen 
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10.4 Bilaga 4 Antilangning (2014) 

Scen Bild Ljud Sedd text Konversati
on 

 

Kvinna står i 
ett kök tjej 
kommer in, 
sedan när 
bild på tjej 

 Ingen Mamma, 
eh till 
helgen 
skulle jag 
kunna få en 
flaska vin? 
 

 

Närbild på 
Kvinnan 

Vattenkok
are låter 

Ingen Jag det kan 
du få om 
du lovar att 
ta det lugnt 
 
 

 

Närbild på 
tjej som 
övergår i 
fantasi där 
tjej kommer 
in genom en 
dörr med en 
vägkon på 
huvudet 
berusad 

Rap Ingen wohoo 
haha rap 
 

 

Närbild på 
kvinnan som 
ser förskräckt 
ut och sedan 
tillbaka på 
tjejen som ser 
besviken ut 

  he nej 
förresten 
du får inget 
vin 
 

 

Tjej kommer 
in berusad 
genom dörren 
med flaska i 
handen sedan 
tappar hon 
den på golvet 
och det ser ut 
att börja fräta 

 Ingen jag fick tag 
på fulsprit, 
oj 
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Närbild på 
kvinnan och 
tillbaka på 
tjej 

 Ingen ehhh jaaa 
okej då 
 
 

 

Poliser med 
tjejen mellan 
sig kommer 
in tjejen ser 
berusad ut 
och med 
kvist i håret 

 Ingen vi fick 
alltså bända 
loss henne 
 
det va ju 
mamma 
som gav 
mig vinet 
 

 

Närbild på 
kvinnan 
sedan tjejen 
för att sedan 
avsluta på 
kvinnan igen 

 Lätt är det inte ehehhe nej 
men  
 
kom igen 
då snälla 
du vore så 
himla 
schysst alla 
andra får 
faktiskt 
 
 

 

Rosa 
bakgrund 
med vit text  

Inget Men forskning 
visar att 
ungdomar som 
får alkohol 
hemifrån 
dricker mer. 

alla andra 
får faktiskt 

 

Rosa 
bakgund med 
vit text och 
systembolage
ts logga 

Inget På 
systembolaget.
se får du hjälp 
att säga nej. 
Systembolaget 

Ingen 
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