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Abstract 

I denna studie analyseras hur de statliga bolagen Systembolaget och Svenska spel går tillväga 

för att skapa trovärdighet i sin omgivning av kunder och intressenter. Undersökningen är 

genomförd på informativ och extern kommunikation som finns på bolagens hemsidor, varav 

två reklamfilmer även visas i svensk tv. 

Syfte: Båda bolagen befinner sig i en etiskt ambivalent situation då de genom sina statliga 

uppdrag måste uppnå ett vinstkrav och samtidigt begränsa försäljningen av produkter som kan 

ha en negativ inverkan på människors hälsa. Studiens syfte är att granska hur de båda bolagen 

resonerar kring sin verksamhet och hur denna trovärdighetsbyggande kommunikation kan 

tolkas med hjälp av ett retoriskt och narrativt synsätt. 

Metod: En narrativanalys används för att förtydliga berättelsernas olika roller, teman, 

handlingar och miljöer och hur de fyller en funktion för att uppnå ett påverkanssyfte och 

identifikation. Vissa argument granskas med hjälp av de retoriska appellerna ethos, pathos 

och logos. En analys av ethos urskiljer dessutom ur bolagens resonemang hur de vill uppfattas 

av sin publik, och hur publiken kan tänkas uppfatta deras image. Narrativen utvärderas 

slutligen efter hur funktioner, ethos och argument kan skapa trovärdighet hos mottagarna i 

förhållande till kontexten.  

Resultat: Bolagens berättelser har effekten att framkalla känslor som spänning, samvaro och 

trygghet. För att stärka argumenten för sin verksamhet lånar bolagen auktoritet från andra 

trovärdiga instanser. Genom att framhäva sina ansvarsroller i berättandet, kan de upplevas ha 

en moralisk karaktär, välvilja och klokhet. Dessa tre dimensioner skapar enligt Jens Kjeldsen 

trovärdighet hos ethos och en positiv image hos publikens uppfattningar. I artefakterna finns 

också element som inte är konsekventa med trovärdigheten och ansvaret som deras ethos bär. 

Det framgår bland annat i sättet att framhålla monopolen som unika, med en defensiv hållning 

till andra aktörers vilja att ta sig in på marknaden. Narrativen har dessutom en tendens att 

framföra argument eller slutsatser som saknar vissa belägg och kan därför tolkas som att de 

har ett starkt påverkanssyfte. Dessa aspekter gör att de mister en del av sin trovärdighet och 

ärlighet, eller autenticitet. Diskussionen tar även upp fragment ur forskning om PR och CSR, 

hur trovärdighet kan uppnås hos organisationer i det kommunikativa arbetet.  
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1. Inledning 

 

Alkohol och spel väcker känslor. Många relaterar gärna alkohol och spel med nöje och 

framgång, men de flesta av oss är också medvetna om den ångest och misär som följer av ett 

missbruk. Skiljelinjen mellan bruk och missbruk av denna typ av produkter är vag och 

kostnaderna för att reparera alla skador som ett missbruk kan föra med sig är hög, både för 

missbrukarens omgivning och för vårdande instanser.  

 För att minimera risken att individer hamnar i missbruk, ansvarar de statliga bolagen 

Systembolaget och Svenska spel för att värna om folkhälsan med uppdraget att minska 

alkoholkonsumtionen och se över spelvanor hos svenskarna. Den komplicerade situationen 

som de båda bolagen befinner sig i, innebär att de måste balansera det statliga vinstkravet med 

sitt sociala ansvarstagande. Det kan därför vara relevant ur ett retoriskt perspektiv att utforska 

hur de strategiskt går tillväga för att hantera den svåra uppgiften. 

Jag har intresserat mig för att undersöka hur dessa statliga bolag går tillväga för att skapa 

trovärdighet i sin externa kommunikation och hur de resonerar kring sin verksamhet gentemot 

omvärlden. Med ett narrativt tillvägagångssätt kan man tydligare se vilken världsbild som 

bolagen målar upp med sin kommunikation, och med vilka faktorer man lyckas nå fram till 

sin publik. Ett kompletterande sätt att urskilja hur trovärdighet skapas i yttranden, är att 

analysera de retoriska appellerna ethos, pathos samt logos som påverkansmedel. I denna fas 

kan en analys av ethos även bidra till att se hur bolagens image kan uppfattas hos sin publik. 

 Image och trovärdighet har en viss funktion hos bolagen i förhållandet till deras relationer i 

omvärlden och det sociala ansvarstagandet som ingår i verksamheten. Som ett illustrativt 

underlag för studiens syfte, har jag valt att ta upp några inslag från forskning om Public 

Relations och Corporate Social Responsibility som handlar just om detta.  

Statliga monopol kan ha både för- och nackdelar samtidigt som det existerar olika politiska 

förhållningssätt till marknaden och folkets hälsa. Analysarbetet ska bidra med information om 

hur dessa bolag strategiskt går tillväga för att nå ut och skapa värden i samhället och hos sin 

målgrupp snarare än att diskutera om statliga monopol är rätt eller fel. 
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2. Bakgrund 

2.1 Systembolaget och monopolet  

I början av 1800-talets Sverige pågick husbehovsbränning av brännvin i var mans stuga och 

fri försäljning av drycken ledde till en utbredd konsumtion hos både vuxna och barn. På grund 

av de uppkomna problemen föddes idén om att bolagisera alkoholförsäljningen och det första 

systembolaget inrättades 1850. Läkaren och politikern Ivan Bratt införde en motbok 1917 

som användes över hela landet för att kontrollera och ransonera folkets alkoholinköp som 

stämplades i boken. Då motboken avskaffades 1955, gick 41 regionala bolag samman och 

bildade ett rikstäckande systembolag (Systembolagets historia, 2012). 

I boken Staten, supen och systemet, återger Lennart Johansson (2008) en analytisk och 

gedigen sammanfattning av den svenska alkoholkulturens utveckling från 1800-talet fram till 

idag. Han hävdar att det knappast finns ”något som är så kultur- och kontextbundet som just 

alkohol, så omgärdat av formella och informella regler och kulturella och sociala 

positioneringar” (2008, s.14). Johansson menar att den restriktiva alkoholpolitiken i de 

nordiska länderna (Sverige, Norge och Finland) som blivit kvar efter andra världskriget talar 

för en nationell självbild och identitet som innebär att vi svenskar inte klarar av att ha ett 

avslappnat förhållningssätt till alkoholen (s.15).  

Systembolagets uppdrag från de statliga ägardirektiven är att införa ett sundare 

förhållningssätt till alkohol i samhället genom at informera om alkoholens skadeverkningar. 

Det innebär bland annat att Systembolaget inte får agera i vinstmaximerande syfte och göra 

reklam för sina produkter. Istället satsar man hårt på informationsinsatser och kampanjer som 

regeringen har beslutat om (Systembolaget, Uppdrag, alkoholpolitisk roll, 2012). 

I samband med Sveriges inträde i EU 1994, befarades Systembolaget lägga ned sin 

verksamhet eftersom monopolet inte stämde överrens med Europas alkoholpolitik i övrigt. 

Följden blev att staten miste sin ensamrätt av tillverkning, import och export av alkohol, samt 

försäljningen till restauranger. Med detta avvecklades Vin & Sprit och monopolet omfattar nu 

endast detaljhandel (Systembolaget, historia 2012).  

2.2 Svenska spel  

Spel och vadhållning har inte alltid förekommit som laglig verksamhet i vårt samhälle. I 

likhet med att 1800-talets fria brännvinsmarknad bidrog till ett tilltagande alkoholintag, så 

ökade en olaglig vadslagning inom sporten i Sverige när 1900-talet inleddes. Även spelandet 

ledde till ett växande missbruk hos folket, som uppmärksammades hos staten. Några 
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idrottsmän kom på idén att starta upp bolaget Tipstjänst 1934, som skulle innebära ett 

organiserat och tryggare sätt att spela på sportprestationer. Staten godkände verksamheten och 

nio år senare blev bolaget dessutom statligt ägt (Wikipedia, Svenska spel 2012).  

 Idag är AB Svenska spel Sveriges största spelföretag som bildades när Tipstjänst och 

Penninglotteriet slogs ihop 1997 (Svenska spel, företagsfakta, 2012). Bolagets uppdrag från 

regeringen är att tillhandahålla ett trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet och att 

eftersträva en säkerhet i spelhanteringen och försiktighet när de intar nya marknader för spel. 

Eftersom Svenska spel i sitt uppdrag har ett socialt ansvarstagande, ska deras marknadsföring 

också ha en ansvarsfull inriktning som ska spegla deras sociala åtaganden och inte uppfattas 

som alltför påträngande av allmänheten (Svenska spel, uppdrag 2012). En stor del av deras 

marknadsföring görs via sponsring. Genom att positionera sig på marknaden som ”idrottens 

bästa vän”, stärker Svenska spel sina produkter och sitt varumärke i samband med att de 

skapar affärsnytta med idrottsvärlden (Svenska spel, sponsring, 2012). 

Enligt statens folkhälsoinstitut är den största riskgruppen för spelmissbruk unga män, och 

de som drabbas lättast av spelproblem är de som står utan arbete och har en svag ekonomi. Då 

spelmissbruk ofta har ett samband med alkohol- och drogmissbruk behandlas det statliga 

hälsofrämjande arbetet i ett sammanhang (FHI, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, 

2012). Folkhälsoinstitutet arbetar sedan 1999 med Spelprevention, ett uppdrag där de forskar i 

spelberoende (även dataspel) och arbetar för att ta fram metoder för att minska spelproblemen 

i samhället (FHI, Spel, 2012).  

3. Syfte och frågeställningar 

Systembolaget och Svenska spels verksamheter som statligt ägda bolag, har som krav att inte 

marknadsföra eller sälja sina varor med ett vinstintresse. Detta beror på att marknaden som 

produkterna säljs på är reglerad med den etiska hållpunkten att en överkonsumtion riskerar att 

försämra människors hälsa.  

 Min tanke är att ett retorikvetenskapligt perspektiv kan hjälpa oss att se hur de statliga 

bolagen hanterar riskerna med de motstridiga syften som deras visioner och värderingar måste 

samverka med. Med denna problematik som bakgrund, är ändamålet att undersöka hur de 

båda bolagen med retoriska medel resonerar kring sin verksamhet och hur de därigenom 

skapar trovärdighet i sin omgivning. Analysarbetet kommer att fungera som en tolkning av 

hur bolagens budskap och image skulle kunna uppfattas av deras omgivning. Studien kommer 
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alltså att förhålla sig till hur PR och förtroendeingivande kommunikation kan te sig ur ett 

retoriskt och narrativt perspektiv.  

 Syftet med studien motsvaras av en övergripande forskningsfråga som jag reflekterar över 

och besvarar i studiens diskussionsdel: 

- Hur går Systembolaget och Svenska spel tillväga för att skapa trovärdighet i sin 

externa kommunikation gentemot sin omvärld?  

Följande fråga kommer att hjälpa mig att analysera bolagens kommunikation i analysen och 

ger ett underlag för den övergripande frågeställningen:  

- Med vilka retoriska medel upprätthåller staten sina varumärken mot bakgrunden att de 

säljer produkter som utgör ett potentiellt hot mot folkhälsan, och med vilken effekt sker 

detta?  

4. Tidigare forskning  

Detta avsnitt ska ge en kortfattad beskrivning av PR och CSR, som båda har mångfacetterade 

begreppsbeskrivningar och breda forskningsområden. Jag har därför plockat ut element och 

beskrivningar som kan exemplifiera hur företag kan skapa trovärdighet genom sin 

kommunikation med omvärlden. Beroende på hur den externa och interna kommunikationen 

ter sig, kan självfallet deras trovärdighet och image påverkas. Då studien ska närma sig de 

statliga bolagens image i analysen, kommer jag att reda ut begreppet image och hur jag 

förhåller mig till det.  

 

4.1 Vad är PR och CSR? 

Public relations, eller PR, är ett stort och komplext område som av den anledningen också 

har olika definitioner. Enligt Larsåke Larsson (2008, s.33-37) har begreppet olika innebörder 

som kan rymma allt från informationsverksamhet till pressrelationer och opinionsbildning. 

Men för att specificera begreppet väljer jag Grunig och Hunts korta beskrivning som Larsson 

även påpekar är den mest kända, där PR är hanteringen av kommunikation mellan en 

organisation och dess omgivning (Grunig1992, s.4).  

I PR-arbetet används olika modeller av kommunikation vars framträdande drag exempelvis 

kan vara att de är informativa, påverkande eller dialogskapande. Larsson behandlar olika 

forskares kritik av PR, där dialog i kommunikationen med kunder och omgivning framstår 

som ett ideal att uppnå i PR (2008, s.56). Dock menar han, att symmetri i kommunikationen 

(för att minska maktskillnader) och dialog är svårt att uppnå, speciellt i kontakt med större 
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målgrupper, och eftersom det saknas metoder för detta (s.59). Han skildrar Habermas tankar, 

som anser att PR idag mestadels består av strategiskt handlande, där kommunikationen liknar 

påverkansmodeller och att dialog förutsätter att det inte finns en strategi bakom som leder till 

manipulation. Habermas förespråkar att det moderna PR-tänkandet bör utgöras av ett 

kommunikativt handlande som har ett etiskt motiv och som bygger på ömsesidighet och 

samförstånd (s.45). Andra forskare har dessutom konstaterat att ”påverkansindustrin fått allt 

större makt över publiken och samhället med alltmer sofistikerade metoder” (s.25). 

Idag finner företag nya sätt att arbeta med att hålla en slags dialog med sina kunder, dock 

kan det i många fall uppfattas som att det sker av ett marknadsförande syfte. På sociala 

medier som Facebook har fler och fler företag egna sidor (även Systembolaget och Svenska 

spel) där de kan närma sig målgrupperna som kan ta del av företagens aktiviteter och i vissa 

fall även ge sina synpunkter på dem.   

Corporate Social Responsibility, eller CSR, bygger i sin tur på idén om att verksamheter 

bör ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar i sina relationer med samhället. De 

Geer (2008) förklarar hur CSR som begrepp tog form strax efter millennieskiftet som ett 

verktyg för företag att arbeta med hållbarhetsfrågor. Detta berodde på att företagsskandaler 

och kollapser skapade en förtroendekris och ett växande motstånd mot globaliseringen (s.50). 

Eftersom CSR involverar det publika ansvaret, kan begreppet anknytas till PR-arbetet hos 

organisationer. CSR har alltså en hållbarhetsfunktion inom PR, där ansvaret vanligtvis 

rapporteras av företagen i deras verksamhetsberättelser, som även Systembolaget och Svenska 

spel exponerar för sina intressenter på hemsidorna.  

I Strategic CSR Communication (2006, s.138) lånar Mette Morsing och Suzanne 

Beckmann intressentbegreppet från Freeman, som introducerade intressentteorin på 80-talet. 

Han benämner intressenter som grupper eller individer som påverkar eller påverkas av en 

organisations handlingar. De kan exempelvis vara kunder, anställda och investerare, 

leverantörer, media, konkurrenter och samhället (2006, s. 281).  

Morsing och Beckmann (2006) påpekar att det både finns fördelar och nackdelar med 

CSR. En stark fördel som Freemans intressentteori bygger på, är att ett företags goda 

relationer med sina intressenter får ett finansiellt värde. CSR kan även bidra till att alla parter 

vinner på kunskapsutbytet och framförallt den trovärdighet som upprätthålls i dialog med 

intressenterna (2006, s.138-139). Nackdelarna med CSR förhåller sig istället till att företag i 

sitt rapporterande om CSR kan ha olika utslag som inte alltid är önskade, beroende på hur 

man uttalar sig om något och i vilket sammanhang (s.283). Det finns heller inga klara direktiv 
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för prioritet eller vilken ambitionsnivå ett företag ska följa i sitt arbete med CSR eller 

rapporteringen av detta (s.284). 

 Inom CSR-området poängterar Per Grankvist (2009, s. 153) vikten av att hela tiden 

kommunicera både externt och internt hur man följer upp sitt ansvarstagande och sina 

värderingar, och att man faktiskt gör det även i praktiken. Om en kris plötsligt uppstår är den 

befintliga och den bemötande kommunikationen avgörande för hur omgivningen kommer att 

ta ställning till företagets agerande och om det motsvarar förväntningarna. Ett verktyg som 

Grankvist förespråkar för att behålla en trovärdighet och ödmjukhet gentemot sina 

intressenter, är att arbeta med transparent rapportering. Han menar att transparensen skapar 

en meningsfull relation och förtroende mellan företag, allmänhet och intressenter. Det innebär 

att visa på öppenhet och respekt och med ett ärligt sinne återge både styrkor och brister, 

samtidigt som man visar en vilja att bemöta kritik utifrån (2009, s.170).   

4.2 Image 

Precis som individer kan också organisationer ha en image. Larsson (2008) beskriver image 

som den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen, medan profil är 

den bild som organisationen vill förmedla av sig själva till sin publik och omvärld (s.113-

114). För att en organisations strategiska kommunikation ska samverka med verksamhetens 

uppsatta mål är det idealiskt att profil och image också stämmer överrens, vilket Larsson 

menar att de inte alltid gör (s.117). 

 Betydelsen av image bekräftas också av Philip Kotler (2009) i Marketing management. 

Han menar att identitet handlar om hur ett företag strävar efter att positionera sig själva eller 

sin produkt på marknaden. Image talar istället för hur allmänheten uppfattar företaget. Därför 

påpekar även han vikten av att ett företag uttrycker varumärkets identitet genom alla möjliga 

kommunikativa kanaler för att en önskad image ska kunna etableras i konsumenternas och 

omgivningens minne (s. 288). Begreppet identitet fungerar internationellt ungefär som den 

svenska betydelsen av profil men den inkluderar även omvärldens föreställningar i självbilden 

vilket ger den ett större djup (2008, s.115). 

Från dessa beskrivningar kan man dra slutsatsen att image har med mottagarnas perspektiv 

att göra. Liksom författarna, är även min uppfattning att företagens image styrs av 

mottagarnas mentala bild av en organisations varumärke. Genom mottagarperspektivet kan 

image på olika sätt jämföras med retorikens ethos, då det är mottagaren av ett budskap som 

tillskriver avsändarens ethos, eller karaktär.  
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I Responding to crisis (2004) talar författarna om att organisationer kan ”bygga” en image, 

och genom olika retoriska och kommunikativa strategier upprätthålla den önskade imagen 

bland sina intressenter (s.234-235). De ser hanteringen av image som en dialogisk process, 

som kan komma till stor nytta i arbetet med att reparera en image om ett företag är i kris 

(s.234). De menar att själva ryktet som både företag och privatpersoner har om sig är oerhört 

viktigt när vi blir utsatta för hot (s.263). Enligt Larsson har organisationers rykten ökat i 

relevans när det gäller att fastställa omvärldens uppfattningar eftersom det kännetecknar en 

djupare och moralisk aspekt av publikens upplevelser (2008, s.118).  

Jacquie L’Etang (1996) menar att upplevelsen av image ofta allmänt betraktas som att det 

görs via företagens visuella design, logotyp eller marknadsföring i allmänhet. Hon vill bredda 

denna syn till att inkludera i det faktiska mötet mellan företag och publik (exempelvis i butik) 

eller vad som sägs om företagens varumärken via ryktesvägen (s. 69-70). Hon poängterar att 

ett företags image är föränderligt och kan ha olika karaktär hos olika mottagare. Image kan 

även ha olika konnotationer hos en och samma mottagare, då kunskapen om ett varumärke 

kan skilja sig från den emotionella attityden gentemot varumärket eller dess produkter (s.70). 

 Författarnas resonemang ovan kan tolkas som att image får en komplett betydelse då 

företagens identitet återspeglas i hur publiken i verkligheten uppfattar dem. Därför kommer 

jag i min analys även undersöka hur bolagen kan tänkas se sig själva, eller hur de vill 

uppfattas av sin publik. Min synpunkt är att den aspekten hör ihop med och inte bör skiljas åt 

från mottagarnas eventuella uppfattning. Genom att iaktta hur deras karaktärsdrag i deras 

ethos framstår, är det också lättare att se hur bolagen skapar trovärdighet i sina budskap.  

5. Material 

5.1 Urval och avgränsning 

För att följa syftet att undersöka trovärdigheten i bolagens externa kommunikation, har jag 

tittat på deras kommunikation som finns att ta del av i exempelvis tv, via en blogg, eller 

sociala medier. I arbetet att avgränsa materialet och hitta identiska faktorer i bolagens 

yttranden, valde jag att titta efter material på deras hemsidor som innehåller narrativa inslag 

om deras egen verksamhet. Det bild- och informationsmässiga innehållet på hemsidorna är 

dock så pass omfattande att en helhetlig retorisk analys av informationen blir komplicerad att 

genomföra.  

 Under flikarna där de presenterar sin verksamhet fann jag fyra artefakter som passade 

ändamålet för analysen. Artefakterna har dessutom likheter sinsemellan som gör det enklare 
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att jämföra analysresultatet. Två av artefakterna är reklamfilmer, en för Systembolagets 

verksamhet och den andra för Svenska spel och deras vadslagningsspel Oddset. Båda 

reklamfilmerna visas även i tv, vilket gör det lättare att relatera materialet till en bredare och 

allmän målgrupp. De andra två artefakterna utgör en del av företagens ansvarsrapportering. 

Systembolaget har en virtuell bok som man kan läsa på hemsidan under fliken Om oss. Likaså 

har Svenska spel en kortfilm under samma flik på sin hemsida. Anledningen till just detta 

urval är att de har ett intressant retoriskt och narrativt budskap och då de två senare 

artefakternas genre och målgrupp inte är helt tydlig. Berättelserna i dessa artefakter har också 

en funktion att de sammanlänkar och tydliggör den stora mängden av hemsidornas utspridda 

information. 

 I tre av artefakterna som är filmer sammanfaller tal med bildspel, medan en artefakt till 

större delen består av text med några tillhörande bilder. Bilder kan med fördel analyseras med 

en semiotisk retorisk analys där man tolkar signalement ur tecken i bilderna. Trots detta har 

jag valt att avgränsa mig till att låta bilderna fungera som en visuell förstärkning av innehållet 

utan att fördjupa den med semiotiska definitioner. Min bedömning av artefakterna är att 

bilderna fyller en hjälpande funktion och en djupare dimension till de narrativa inslagen i röst 

och text. I analysdelen beskriver jag därför filmerna inledningsvis för att min tolkning av 

själva berättandet genom bild och tal ska bilda en narrativ plattform för mina analysfynd.  

5.2 Systembolagets och Svenska spels hemsidor, orientering 

Systembolagets hemsida innehåller en mängd information som kan relateras till alkoholens 

fördelar. Det kan exempelvis vara inspirerande texter med matrecept och dryckestips, goda 

råd till festvärden samt olika sätt att beställa och få information om sortimentet. Det finns 

också information som hänger ihop med alkoholens nackdelar. Den utgörs bland annat av 

filmer, artiklar samt foldrar som upplyser om alkohol och hälsa. Här tillkommer virtuella 

verktyg som Systembolaget erbjuder för att man ska kunna avgöra om alkoholintaget håller 

måttet lagom. För att motverka folkhälsorelaterade problem finns en länk till dotterbolaget IQ. 

   Svenska spels hemsida innehåller till större delen grafik, rörliga bilder och kortfilmer. Dessa 

hänger samman med deras utbud av spel, och beskrivningar av dem samt korta nyheter om 

spelares vinster eller uppdaterade sporthändelser. Men här finns också virtuella verktyg som 

Svenska spel har beslutat att utveckla för att hjälpa spelare att upptäcka ett eventuellt 

spelberoende. Svenska spels visioner om att minska ohälsosamt spelande och de verktygen 

(bland annat Veckobudget och Playscan) som ska avhjälpa symtomen tillhör en kampanj som 

kallas Spela Lagom.   
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6. Teori  

 

Från den retoriska forskningen har jag hämtat inspiration från narrativteorin och från 

Aristoteles tre argumentationsappeller ethos, pathos och logos. Med hjälp av narrativteorin 

vill jag undersöka hur syfte och funktion i artefakternas berättelser fungerar för att skapa 

trovärdighet. Teorier om ethos, pathos och logos gör budskapet och den retoriska effekten i 

berättelsernas argument synliga. Ethos fungerar också som ett stöd för att dra slutsatser om 

bolagens trovärdighet och hur omgivningen kan komma att uppfatta deras image.   

6.1 Narrativ och dess funktion  

Narrativ kan närmast beskrivas som berättelser, något som människan har ägnat sig åt sedan 

urminnes tider i tecken, bilder, tal och skrift för att skapa mening. Idag finns det dock många 

lösa och motstridiga definitioner på vilken typ av material som kan tänkas utgöra ett narrativ, 

och hur det enligt teoretiker bör analyseras på bästa sätt.   

Författarna i Textens mening och makt (2005) utreder att en grundläggande definition för 

ett narrativ är en redogörelse för något som har hänt, i fantasin eller i verkligheten. De lägger 

också till beskrivningen ”att det är ett organiserande av händelser till en handling” som hör till 

det strukturalistiska tänkandet (s.229). Men för att ge volym åt berättelsers karaktär använder 

de Labovs olika funktioner hos ett narrativ, som är en bearbetning av den ryske formalisten 

Propps faktorer (s.229).   

Funktionerna är: en sammanfattning av narrativet, en orientering av situation och 

deltagare, en komplicerande handling, en upplösning och ett återförande av perspektivet till 

nutid. För att detta innehåll också ska ha nytta för praktiska tillämpningar såsom analyser, 

lägger de till en utvärderande del av narrativet för dess betydelse eller funktion. De olika 

delarnas samspel kallar de för en narrativs anatomi (2005, s.230). 

Denna så kallade anatomi kan tänkas utgöra en akademiskt hållbar utgångspunkt för en 

analys, eftersom uppbyggnaden bör ge mottagaren en möjlighet att följa berättelsen så att den 

också kan skapa mening och djup i sin betydelse. Min uppfattning är att flera av artefakterna 

för min analys inte uppenbart följer alla funktionerna i anatomins struktur eftersom 

berättelserna i artefakterna har en mer kommersiell och argumenterande karaktär. I enlighet 

med författarnas resonemang att olika sorters material innehåller olika sorters narrativer 

(2005, s.232), närmar jag mig en annan, liknande beskrivning.   

Sonja Foss (2009) räknar upp fyra beståndsdelar som gör det lättare att se ett narrativ i en 

artefakt. Hon menar att narrativ bör återge minst två händelser som sker i olika tidsförlopp 
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eller i sekvenser. Händelserna bör vara relaterade med varandra på något sätt så att de också 

kan beskriva hur förändringar i berättelsen sker, och de ska tillsammans förena något subjekt 

(2009, s.308). Artefakterna anser jag uppfyller Foss kriterier för narrativ, eftersom berättandet 

har ett förlopp med olika händelser som är beroende av varandra och av ett subjekt (bolagen 

själva). Den narrativa formen gör dem intressanta att analysera efter Foss analysmodell, som 

jag kommer att behandla längre fram.  

Foss urskiljer narrativer från exempelvis instruktioner eller definitioner, som ett slags 

närmande från berättaren. Narrativet kräver ett engagemang från mottagaren att ta del av 

narrativets värld och dess handlingar, och skapar därmed en gemensam insats. Engagemanget 

har en koppling till mottagarens känslor och värderingar som ger narrativet mening hos 

mottagaren (2009, s.308-309). En grundläggande funktion som Foss menar att narrativet har 

är alltså att mottagarens engagemang som skapas genom berättandet gör att denne kan 

identifiera sig med subjektet eller det som berättas. Foss menar också att mottagaren kan 

skapa sig en uppfattning om hur berättaren presenterar sin världsbild, och därmed värdera det 

moraliska eller etiska värdet i narrativet (2009, s.309). På samma sätt framhäver Robert L. 

Heath (2004) hur narrativs funktion att skapa förståelse och identifikation kan göra nytta 

genom att användas i PR-arbete, exempelvis då en organisation befinner sig i en kris och olika 

händelseförlopp kan behöva rättfärdigas (s.172).  

Mitt arbete med att analysera hur artefakterna skapar trovärdighet styrs av denna 

grundläggande funktion som Foss redogör för. Det vill säga att utgå från den världsbild som 

artefakterna målar upp och hur retoriska medel som berättaren använder skapar effekt för att 

uppnå ett etiskt värde hos sin publik. Berättelserna i artefakterna ges därmed funktionen att 

stärka de argument som finns där i förhållande till berättelsernas kontext, och gör det relevant 

att åskådliggöra hur det sker. 

Robert Rowland (Kuypers 2009, s.118) menar att narrativ är berättelser och berättelser har 

en annan funktion än instruktioner och ren argumentativ retorik. Han talar om två olika typer 

av funktioner som en narrativs form kan ha; det är den övertygande formen och den 

epistemologiska (2009, s.121). Rowland framhåller att narrativer har en övertygande funktion 

för syftet att mottagaren ska acceptera en viss syn som berättaren har på världen. Han tar upp 

fyra grundläggande funktioner, varav den första finns där för att skapa och behålla publikens 

uppmärksamhet, vilket inte kräver ett sanningsenligt narrativ men ett trovärdigt. För att kunna 

övertyga kan narrativet även ha funktionen att skapa identifikation, mellan mottagaren och 

berättaren eller med karaktärerna i berättelsen (2009, s.122). En tredje funktion är att vilja 

bryta barriärer så att mottagaren ska förstå andra tider, platser eller kulturer i likhet med 
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identifieringen med andra karaktärer. Till sist fungerar narrativet genom att trycka på 

grundläggande värderingar och behov för att kunna skapa en känslomässig reaktion. Detta 

menar Rowland att statistik inte skulle lyckas med på samma sätt (2009, s.123). De känslor 

som uppstår kan exempelvis röra grundläggande behov av säkerhet eller våra högt värderade 

liv, vilket sker via karaktärerna som ingår i berättelsens kontext (s.123). Min förmodan är att 

alla fyra funktioner som Rowland tar upp har ett grundläggande motiv att mottagaren ska 

kunna identifiera sig med narrativet via miljön, karaktärerna, berättaren och med dess form 

överlag. Funktionerna kommer därför att beskrivas som faktorer för potentiell identifikation i 

analysen och ses som medel för narrativet att skapa trovärdighet hos publiken. 

Med den epistemologiska funktionen hänvisar Rowland till en essentiell funktion som 

narrativ har för att skapa mening och för att vi vill kunna förstå vår omvärld (2009, s.122). 

Han hänvisar denna funktion till Walter Fishers tankegångar, som både blev hyllad och 

kritiserad för sitt inspirerande sätt att se all mänsklig kommunikation som berättelser. Fisher 

talade om ett ”narrativ paradigm”, vari han såg narrativ som en grundläggande form av 

kommunikation där paradigmet är själva förståelsen av den. Till sin analys lägger Fisher två 

grundsatser som ett narrativ och dess syfte kan jämföras eller mätas med, berättelsens 

trovärdighet samt dess trohet eller relevans jämte mottagarens tidigare upplevelser (2009, 

s.124). Trovärdigheten menar han vilar sig på berättelsers konsekvens i innehåll, i jämförelse 

med andra berättelser och hos handlingarna som karaktärerna i berättelsen utför (s.124).  

Rowlands fyra övertygande funktioner och Fishers narrativa trovärdighet och trohet 

kommer att läggas till Foss analysmodell för att den ska verka utifrån fler dimensioner till 

narrativens form och syfte. Dessa parametrar kan hjälpa mig att utvärdera hur berättelserna 

kan tänkas uppfylla de funktioner som ett narrativ bör ha för att kunna skapa identifikation 

och nå fram till mottagaren. De teoretiska utgångspunkterna för ett narrativ framkallar således 

en struktur som kan användas för att åskådliggöra budskapen och dess grad av trovärdighet i 

artefakterna: 

 Den inledande fasen är att särskilja de olika karaktärsdragen eller funktionerna som 

narrativet innehåller (Foss 2009, s.310-314). I Foss beskrivning analyserar man narrativets 

miljö och kontext, hur den förändras under narrativets gång eller hur den är relaterad till 

karaktärerna. En av de övertygande funktionerna hos ett narrativ enligt Rowland, är just dess 

skildring av miljön, som han menar kan ha den retoriska effekten att få mottagaren att förstå 

en ny värld som vi inte tidigare gjort (Kuypers 2009, s.120). Bland karaktärerna, menar 

Rowland finns en protagonist eller huvudperson, som i många fall ses som en slags hjälte. Om 

det finns en protagonist, finns också en antagonist. Antagonisten är en rival som skapar 
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konflikt, varav maktspelet får berättelsen att ta form (s. 118). Vidare förklarar Rowland hur 

protagonisten kan vara alldaglig och en av oss, vilket har en potential för att skapa gemenskap 

och identifikation hos publiken. Denna typ av berättelse har enligt Rowland lättare för att få 

publikens sympati, medan en protagonist som har en hjälteaktig karaktär istället kan verka för 

att uppmuntra till handling (s.119). Vissa karaktärer fungerar som hjälpare till protagonisten, 

eller som hinder som behöver övervinnas. Rowland menar att hjälpare stödjer den primära 

konflikten mellan protagonist och antagonist, eller finns där för att illustrera ett tema eller för 

att väcka sympati hos publiken (s.119). 

 Förutom att urskilja huvudkaraktärernas egenskaper tittar man på hur berättaren 

framträder och vilken auktoritet den har. Foss uppmanar att utforska berättarens attityd till 

berättelsens olika skeden, till publiken och även till sig själv. Man kan även bedöma hur 

berättelsens trovärdighet kan ha ett samband med berättarens karaktär och hur framställningen 

utförs (Foss 2009, s.313).  

 I analysen utforskas även hur olika händelser och handlingar för fram eller vinklar 

handlingen och om det finns några temporära relationer. Här kan man titta på berättelsens 

tempo, tidsmässig linje, hur orsak och verkan sammanlänkas samt vilken styrka det sker med. 

Exempelvis menar Foss att berättandet kan förhålla sig i nutid eller dåtid, förutsägande eller i 

samverkan med det som sker i narrativet. Likaså kan man undersöka om tyngdpunkten i 

narrativet ligger hos själva orsaken eller verkan i narrativets förlopp, samt hur Publiken eller 

målgruppen framställs och vinklas (2009, s.314).  

 Teman ger berättelsen mening och signifikans och kan tolkas som den bakomliggande idén 

eller budskapet, som i Foss exempel ”I vissa fall är våld berättigat” eller ”Godhet övervinner 

ondska” (s.314). Rowland menar att teman kan framgå med mer tydlighet i vissa fall än andra. 

Medan litterära framställningar kan ha komplexa teman, har andra narrativ där syftet är att 

övertyga sin publik oftast ett mycket tydligare tema för att syftet inte ska missförstås. Han 

definierar formen hos narrativ med förklaringen att de ovan illustrerade funktionerna 

tillsammans skapar ett tema (Kuypers 2009, s.121). Slutligen kan man tolka narrativets 

karaktär i helhet, vilken typ av berättelse det är och hur det nyanseras i förhållande till 

berättelsens syfte eller motiv. 

 Den andra fasen är att identifiera vilket syfte narrativet kan tänkas ha, eller vad för avsikter 

avsändaren har med att dela ett narrativ. Foss menar att man här kan välja att lita blint på att 

avsändaren verkligen har det syfte som sägs explicit. Men genom att se till artefaktens 

kontext, målgrupp och innehåll, kan även dolda syften lyftas fram (Foss 2009, s.311). Denna 

del av analysen har jag valt att definiera mot slutet av analysens gång, trots att Foss använder 
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det som ett första inslag i analysarbetet. Jag väljer här att låta syftet samverka med Rowlands 

utvärdering av narrativs funktioner för att främja syftet som jag nämnt tidigare. Rowland 

poängterar att en berättelse som uppfyller alla fyra funktioner (som alla hör ihop med 

identifikation) också är en kraftfull och koherent berättelse (Kuypers 2009, s.128).  

I den tredje fasen granskas om och hur berättelserna lyckas med att fullborda sitt syfte och 

hur det sker, med beaktandet av Fishers trovärdighet och trohet till publikens förutfattade 

världsbild.   

6.2 Argumentationsappellerna ethos, pathos och logos 

Många av de tankar som Aristoteles (384 f.Kr.) tillförde retoriken i sina skrifter, lever 

fortfarande kvar i modern retorik. I skriften Retoriken ger Aristoteles en definition av ethos, 

pathos och logos som tre retoriska medel som en talare använder för att övertyga med (2012, 

s.70). Jens Elmelund Kjeldsen menar att Aristoteles förhåller sina retoriska element i det 

antika talet till de tre faser som den moderna kommunikationsmodellen består av, det vill säga 

avsändare, budskap och mottagare (2008, s.34). Dessutom uppmärksammar han Aristoteles 

påstående att ethos, pathos och logos är konstmässiga bevismedel som hör till retorikens konst 

genom att de förs fram genom talaren och får sin kraft genom åhörarens bedömning. De icke-

konstmässiga bevismedlen, är således endast fakta (exempelvis statistik och undersökningar) 

som i sig inte fungerar övertygande utan talarens sätt att använda dem med hjälp av 

bevismedlen ethos, pathos och logos (2008, s.33).  

 Utifrån Aristoteles beskrivning av de retoriska medlen har jag valt att använda mig av 

Kjeldsens tolkning av Aristoteles resonemang eftersom han utvecklar dessa med relevanta 

perspektiv, bland annat det visuella perspektivet för filmerna i materialet. Den betydelsen som 

Kjeldsen ger ethos, pathos och logos som medel för övertygande, är användbar för att kunna 

urskilja vilka retoriska processer som framträder i artefakternas narrativ samt hur dessa via 

ethos kan skapa en föreställning om bolagens image och trovärdighetsskapande.  

 För att återgå till Aristoteles läror så beskriver han ethos som den karaktär och de 

egenskaper som en talare skapar genom sitt tal, då också graden av moral och trovärdighet 

framträder. Med talarens argument, logos, kan han övertyga en publik genom att bevisa det 

sanna, eller det som kan verka vara sant (2012, s.70). Ett argument måste alltså inte innehålla 

en absolut sanning för att den ska tilltala en åhörares rationalitet eller synkronisera med 

åhörarens egna uppfattningar. Kjeldsen menar att argumentets retoriska kraft sällan beror på 

en traditionell logik, utan når mottagarens samtycke genom kopplingen till den specifika 

situationen som kommunikationen sker inom (2008, s.203-204).  
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 En annan synvinkel på logos som Kjeldsen framför, är Hamples perspektiv på hur olika 

argument produceras kognitivt hos mottagaren. Den kognitiva (sinnes- och verklighets) 

förståelsen av argument kan även uppfattas i andra uttrycksformer som bilder och ljud (2008, 

s.203). Kjeldsen tillägger att argumentation och logosappeller på så sätt kan ses som retoriska 

handlingar ”som genom symboliska uttryck förmedlar en rationell appell till mottagarna” 

(2008, s.203).  

 De symboliska uttryck som Kjeldsen förknippar med logos, kan associeras med hur 

Aristoteles beskriver de tre retoriska appellernas samverkan för att kunna påverka och 

övertyga en publik. Han menar att talaren med hjälp av sitt ethos kan försätta åhörarna i ett 

visst tillstånd, och genom sina argument (logos) leda dem till en känsla, pathos (2012, s.70). 

Aristoteles ger själva påverkansprocessen omdömet att det är känslorna som är orsaken till att 

en åhörare ändrar sin uppfattning och värderar annorlunda (2012, s.124). Av denna anledning 

menar Kjeldsen, att en avsändare vinner på att ha någon slags kännedom om en mottagares 

förväntningar och fördomar, och att vi alltid i kommunikation bör ha något gemensamt med 

dem vi vill kommunicera med och övertyga (2008, s.330). Påståendet kan anknytas till de 

statliga bolagens situation i kommunikationen med deras intressenter och kunder. En 

fortlöpande och förhållandevis nära kommunikation (se 4.1) med dem ger en tydligare bild av 

målgrupperna, vilket i sin tur kan bidra till att intressenter och kunder lättare kan identifiera 

sig med bolagens kommunikation och verksamheter.  

6.3 Ethos och image 

Aristoteles hävdar att ethos troligtvis är det mäktigaste övertalningsmedlet (2012, s.70) och 

därför kan ses som avgörande i den retoriska konsten att övertyga. Han syftar till att ethos är 

talarens karaktär, som i en talsituation ska verka trovärdig (med hjälp av pathos och logos) för 

att kunna övertyga (2012, s.70). Det innebär att åhörarnas tillit till talaren och dess argument 

inte skapas genom förutfattade meningar utan får sin verkan direkt i talet.  

 Kjeldsen tar upp de dimensioner som kännetecknar ethos från antiken, vilka är publikens 

uppfattning om en talares moraliska karaktär, hans välvilja mot åhörarna och hans klokhet 

eller kompetens (2008, s.128). Kjeldsen lägger även till autenticitet som en viktig del av en 

persons trovärdighet och moraliska karaktär. Genom att framstå som spontan, ärlig, engagerad 

och konsekvent i sitt framförande, och genom att helt enkelt vara sig själv, kan man vinna 

omgivningens förtroende (2008, s. 131).  

 Till skillnad från Aristoteles karaktär hos talaren, utgår Kjeldsen från att karaktären i ethos 

även kan beskrivas hos en person, en grupp av människor, en institution eller ett företag (2008 
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s. 127). I den moderna retoriken vidgas talarens ethos i talsituationen till att omfatta avsändare 

av budskap i all kommunikation i olika sammanhang. Därigenom får även Aristoteles uttryck 

att trovärdigheten endast kan skapas direkt i genomförandet av ett tal, en ny betydelse. I 

modern kommunikation tar trovärdigheten form och förändras genom olika yttranden. 

Kjeldsen påvisar exempelvis att vi i våra uppfattningar kan skilja på dimensionerna som 

trovärdighet bygger på, det vill säga karaktär, välvilja och kompetens. Ett ethos kan därför 

verka trovärdigt även om vissa av dimensionerna är skadade (2008, s.128). 

 Då denna studie ska utforska hur de statliga bolagen skapar trovärdighet i sin externa 

kommunikation, är min tanke att en analytisk redogörelse av ethos också bör kunna beskriva 

vilka karaktärsdrag som återspeglas i bolagens image. Kjeldsens uppfattning är att ethos och 

image har en likartad betydelse, men att det finns vissa drag som skiljer dem åt. Han menar att 

image som ett modernt begrepp kan beskrivas utifrån en ”karaktär som är medvetet och 

potentiellt oberoende av både sakens argument och avsändarens 'egentliga' karaktär” (2008, 

s.126). Ethos är alltså starkare bundet till den retoriska traditionella läran där mottagaren 

bedömer avsändarens trovärdighet genom uppfattningen om en persons moraliska och 

förståndiga karaktär. Begreppet image öppnar för en bredare och mer situationsoberoende 

beskrivning av en persons stil, sätt att vara eller allmänna uppförande (2008, s.126).  

Eftersom ethos kan definieras som ”den uppfattning en mottagare har om en avsändare vid 

en bestämd tidpunkt” (2008, s.127), innebär detta också att ethos kan förändras med tiden. 

Innan ett buskap förmedlas, har mottagarna ofta en uppfattning om avsändaren och dess 

karaktär i ett inledande ethos. Mottagarnas attityd till avsändaren kan verka som en 

förutsättning för avsändaren, men också som en motgång i ett yttrande (s. 134). Ett härlett 

ethos bygger på den uppfattning som mottagarna bildar sig om avsändaren medan yttrandet 

förmedlas, som också är det ethos som Aristoteles kallar för ett konstmässigt och retoriskt 

bevismedel. Här poängterar Kjeldsen att trovärdigheten kan påverkas av de källor (logos) som 

avsändaren använder i sin argumentation. Ju mer relevanta, övertygande och trovärdiga 

källorna upplevs hos mottagarna, desto större trovärdighet kommer avsändarens ethos 

tilldelas (s. 138). När budskapet i yttrandet har förmedlats, tilldelas ett slutligt ethos av 

mottagarna. Genom att kort förklara att ”dagens slutliga ethos blir morgondagens inledande 

ethos” påpekar Kjeldsen betydelsen i att ethos är oerhört föränderligt mellan olika 

kommunikativa situationer (s.140).  

Kjeldsens distinktioner av ethos och image samt hur trovärdighet kan verka genom ethos, 

är viktiga för att kunna besvara studiens övergripande frågeställning om hur trovärdighet 

skapas i bolagens kommunikation. Då de flesta har någon slags relation till eller förutfattad 
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mening om bolagen kan imagebegreppet användas för en utvidgad beskrivning av bolagens 

ethos. Begreppet förhåller sig alltså inte bara till hur karaktärerna uppfattas i artefakterna, utan 

även hur de kan uppfattas i allmänheten.   

7. Metod  

7.1 Narrativ analysmetod 

Foss och Rowland tar upp tre steg i sina analytiska tillvägagångssätt som finns beskrivna i 

teoridelen (se 6.1.) Båda deras analysformer kan användas separat, men för denna studie har 

jag valt att föra dem samman för att ge analysen mer stadga. Analysen görs i tre steg, där man 

granskar narrativets form, funktion och slutligen utvärderar om eller hur narrativet lyckas 

fylla sin funktion eller sitt syfte. Utvärderingen ska dessutom reflektera över vilken grad av 

trovärdighet och relevans narrativet kan tänkas ha för publiken.   

 Författarna av Textens mening och makt (2005, s.261) understryker fördelarna med att 

omforma ett narrativs komponenter med frågor som ställs till texten. Med frågor ställda hur 

narrativets form verkar för att uppnå syftet kan flera dimensioner fångas upp i analysen. De 

olika funktionerna hos berättelsens karaktärer, handlingar eller miljöer, har effekten att 

synliggöra hur makt framträder i relationer, hur bolagen ser och beskriver sig själva och hur 

skapandet av mening sker. Beroende på artefakternas innehåll, kommer några delar av teorin 

användas mer och vissa kanske uteslutas om de inte direkt fyller någon funktion. Exempelvis 

kan nämnas att reklamfilmernas narrativ har en konkretare form, vilket får fler av de 

teoretiska funktionerna att bli lättapplicerade.  

7.2 Ethos, pathos och logos 

I vissa av artefakterna eller delar av dem är narrativen inte lika framträdande som i andra. I 

alla artefakterna finns ur ett påverkansperspektiv också en argumenterande karaktär. Den 

narrativa formen (exempelvis karaktärer eller handlingar) kan dessutom behöva beskrivas mer 

ingående för att fördjupa analysen. För att komplettera det narrativa analysarbetet har jag valt 

att utforska Systembolagets och Svenska spels karaktärsroller i artefakternas berättelser. 

Genom att definiera bevismedlen ethos, pathos och logos i karaktärernas argument kan en 

uppfattning av bolagens ethos, eller image tolkas fram ur ett mottagarperspektiv. Genom 

ethos kan också en bedömning göras om hur trovärdighet skapas i narrativens yttranden. De 

tre appellerna behandlas i undersökningen med hjälp av Aristoteles och Kjeldsens 

beskrivningar (se 6.2 och 6.3.)  
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7.3 Tolkning 

Den narrativa analysmetoden och de tre bevismedlen (ethos, pathos och logos) är till stor 

nytta för tolkningen av de retoriska processerna som finns att hitta i artefakterna. I sin tur 

följer tolkningsarbetet samma linje som den hermeneutiska läran som har utvecklats av Hans-

Georg Gadamer, vars filosofiska syfte är att försöka tyda hur människan tolkar och förstår. 

 Gadamer menar att förståelsens konst ”rör sig om ett cirkulärt förhållande”, då man ”måste 

förstå det hela ur det enskilda och det enskilda ur det hela”(1997, s. 137). Denna så kallade 

hermeneutiska cirkel innebär att vi förstår betydelsen från ett verk utifrån vår förförståelse av 

sammanhanget och vår egen meningsförväntan (s.137). Till detta påstående kan man dra en 

parallell till Kjeldsens beskrivning av ett inledande ethos (se 7.2). När ett visst budskap 

förmedlas har mottagaren i många fall redan en uppfattning eller kunskap om avsändarens 

karaktär som givetvis kan förändras och omvärderas på grund av budskapets inverkan. 

 Gadamers redogörelse för den hermeneutiska cirkeln syftar främst på tolkning av text, 

medan Kjeldsen (2008) påvisar att det även sker en hermeneutisk process i tolkningen av 

samverkande uttrycksformer som text, bild och tal. I enlighet med cirkeln uppfattar och 

förstår vi bilders betydelse efter ordens betydelse och tvärtom. Att visuella och verbala 

yttranden stödjer varandra i ett budskap, kan minska risken för att budskapet ska missförstås 

eftersom bilder ofta kan tolkas som mångtydiga i sin mening (s. 324).   

Gadamer tillskriver även cirkeln betydelsen att vår förståelse inte är en subjektiv handling, 

utan att den bestäms av ”den gemenskap som förenar oss med traditionen”, och när vi inte 

förstår texten tvivlar vi på traditionen och försöker lista ut hur den ska göras förståelig för oss 

(1997, s. 140). I likhet med Gadamers och Kjeldsens beskrivningar, införlivas i analysarbetet 

en förståelse för hur narrativ och retoriska medel skapar identifikation genom att appellera till 

en mottagares känslor och erfarenheter. Min hållpunkt inför tolkningsprocessen är att den 

subjektiva uppfattningen inte ska dominera, utan snarare fungera som en kanal till artefaktens 

tilltänkta mottagare och dess kontext för att återge vilka retoriska effekter budskapet kan ha. 

Min roll som tolkare av artefakterna är därför att jag genom hela analysen förhåller mig till 

sammanhanget för att anpassa eventuella subjektiva bedömningar efter hur en tilltänkt 

målgrupp rimligtvis tar emot budskapet. 
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8. Analys  

8.1 Systembolagets reklamfilm ”Hitta butik” 

 

Beskrivning av artefakt: 

Filmen visar en obefolkad gata i kvällsmörkret. Höstlöven som ligger på gatan virvlar runt när 

en bil kör förbi. I bakgrunden spelas en enkel melodi som låter relativt glad, men som ger 

inledningen en finurlig förnimmelse. Vi närmar oss ett gathörn med en affär som har en 

”Systembolaget” skylt. Affären är mörklagd men börjar sakta lysas upp inifrån medan en 

kvinnlig röst säger: ”Om systembolaget var som andra butikskedjor, skulle den här butiken se 

ut på ett helt annat sätt.” Nu ser vi butiken inifrån, där vita gångar och hyllor med viner och 

drycker börjar tändas upp och butikspersonal dekorerar skyltfönstret med vinflaskor. De 

hänger upp en skylt som har en stor bild på en vinflaska, där det står Veckans vara! 59: -, ord 

pris 74: -. Rösten fortsätter: ”Då skulle vi vilja sälja så mycket som möjligt”, medan vi ser en 

kvinnlig personal placera skylten Ta 3 betala för 2 ovanför några flaskor. Skyltarna bär 

färgerna gult och grönt, som är Systembolagets färger. Nästa scen visar hur massor av 

miniatyrflaskor med sprit hälls ned i en korg vid kassan av en manlig personal under skylten 

20: -, och rösten fortsätter: ”Vi skulle ha erbjudanden, vi skulle ha lockvaror i kassorna. Vi 

skulle minska sortimentet och lyfta fram det vi tjänade mest på.” En hylla av röda viner av 

olika sorter glider förbi i bilden med händer som tar bort dem och ställer dit flaskor av en och 

samma sort i rasande tempo. Och medan personalen fortsätter att ordna i butiken med att 

plocka ned alla erbjudandeskyltar, säger rösten: ”Men målet är inte att vinsterna ska bli så 

stora som möjligt. Målet är att alkoholproblemen ska bli så små som möjligt. Så vår utmaning 

är att göra kunderna nöjdare, utan att öka försäljningen.” Filmen avslutas med att vi återigen 

ser butiken utifrån gatan, i gryningsljus och med fågelkvitter i bakgrunden. Den stora 

prisskylten som i början av reklamen sattes upp i skyltfönstret plockas nu ned, och rösten 

tillägger: ”Nu ska vi till exempel göra det lättare att hitta i våra butiker, och vi vill gärna ha 

din hjälp. Så gå in och tyck till på systembolaget.se.” En vit text på lila bakgrund upprepar 

”Tyck till på systembolaget.se!” 

Analysresultat: 

Kontrasten mellan en mörk och tom gata och en upplyst butik framkallar en känsla av lättnad 

och trygghet att få komma in i Systembolagsbutiken. De olika förändringar som sker i butiks-
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miljön kan dock tänkas skapa förvirring och nyfikenhet hos en tittare eftersom handlingarna 

kanske inte upplevs som konsekventa.  

 Personalens karaktärsroller representerar dem själva, men deras sätt att arbeta i symbios 

med berättarrösten gör dem till hjälpare åt rösten, protagonisten Systembolaget. Eftersom 

fågelkvittret vittnar om att vi lämnar butiken i morgontimmen, kan man göra antagandet att 

personalen ihärdigt arbetar med butiken under natten. Den orsak och verkan i handlingarna 

som karaktärerna utför, leker med publikens logos, eller uppfattningar om Systembolaget som 

butik. Genom att trycka på, eller ifrågasätta det grundläggande behovet av ordning i tillvaron, 

kan dessa känslor, eller pathos av förvirring uppstå hos publiken. En övertygande funktion i 

narrativer enligt Rowland (Kuypers 2009, s. 123).  

Den verkan som sker med bland annat prisskyltar som plockas upp och ned, personifierar 

Systembolagets affärsidé och politiska uppdrag. Här kan man urskilja bolagets identitet 

(Kotler 2009, s. 288), och hur de vill framstå. Då de menar att de gör sitt yttersta för att göra 

kunderna nöjda och upplysta, kan man även tolka in att ansvarsrollen är viktig för deras ethos, 

eller hur de vill bli uppfattade. Personalens karaktärer fungerar dessutom som en förlängning 

av företagets logos, det vill säga den klokhet som ingår i bolagets ethos (dryckeskunskaper, 

service och ålderskoll).  

I filmens handling berättar rösten om de följder som sker om butikerna skulle ägas privat 

och ha ett vinstintresse. Privatiseringen tar därmed form som reklamfilmens antagonist, en 

osynlig men hotfull karaktär som tycks motverka protagonistens hårda arbete. Det sker dock 

en vändning när rösten förklarar att Systembolaget har ett annat mål, att minska 

alkoholproblemen i samhället istället för att dra in vinstpengar. Genom framhållandet av 

ansvar kan publikens förtroende för avsändaren öka och samtidigt skapa en positiv imagebild 

i deras medvetanden, som mer eller mindre kan överrensstämma med tidigare uppfattningar 

om god service och dryckeskunskap.  

 Tittarna som rösten talar till har förutom personalen en viktig roll som hjälpare till 

protagonisten. Rösten kan upplevas ha en auktoritär roll gentemot tittarna eftersom den tydligt 

förklarar orsak och verkan, med en illustrativ tyngdpunkt på verkan. Detta kan tolkas som att 

tittarna skulle ha svårt att förstå konsekvenserna av en privatisering, och att det är för deras 

eget bästa att Systembolaget får följa sitt uppdrag och mål. Samtidigt verkar rösten vara 

beroende av vad tittarna väljer att tycka och att de fortsätter vara kunder då den uppmanar 

tittarna att besöka hemsidan för synpunkter. Här sker en narrativ inbjudan som har funktionen 

att skapa identifikation mellan publik och butiksmiljö (se 6.1). Den auktoritet som rösten visar 

och den ödmjuka och välkomnande inställningen till publiken, kan ha en stärkande effekt hos 
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Systembolagets ethos. Precis som Aristoteles och Kjeldsens beskrivning av en talares goda 

karaktär (se 6.3), visar Systembolaget på klokhet, förstånd samt en välvilja mot publiken.  

 Bärande teman för reklamen är att få kunderna att komma och besöka butiken, vara med 

och påverka i dess utformning, att låga priser inte är viktigast för det är hälsan. Huvudtemat 

kan därmed tolkas som: ”monopolet gör gott och kan bevaras med folkets stöd” och framgår 

tydligt trots att det inte uttalas explicit av rösten. Budskapet i temat drivs framåt med kraft 

genom att man argumenterar för en omvänd bild av det Systembolaget inte gör, och inte står 

för. Argumenten har en starkt retorisk pathoseffekt, eftersom narrativet framställer 

privatisering som något ont och Systembolaget som den goda hjälten som bär en viktig roll 

för samhällets välmående. Rivaliteten mellan gott och ont kan därmed påverka mottagaren att 

göra ett aktivt val. 

 Eftersom Systembolaget inte får marknadsföra sig eller sina produkter, skulle de själva 

troligtvis hävda att reklamen inte har som syfte att få publiken att köpa mer alkohol. 

Möjligtvis finns reklamfilmen till för att få folkets och intressenternas förtroende att öka för 

Systembolaget. Men att locka publiken till att engagera sig i butiken kan indirekt innebära att 

delta i stärkandet av varumärket. Detta kan tendera till att öka försäljningen trots att de i 

reklamen uppmanar till att köpa den med omsorg och måtta.  

Narrativet kan ha funktionen att skapa identifikation till protagonisten och deras hjälpande 

personal genom att närma sig publiken och ha en dialog med den. Förändringar i butiksmiljön 

och inbjudan att påverka den kan också ha funktionen att bryta barriärer samt att trycka på ett 

grundläggande behov av ordning (Kuypers 2009, s.122-123).  

Funktionerna och imageskapandet kan ha effekten att många kunder engagerar sig i 

butikens förbättringsåtgärder. Om det sker, ökar också förtroendet eftersom kunden ges 

möjligheten att få vara med och utforma en butik vars sortiment kanske har en betydelse för 

deras livsstil. Väl inne på hemsidan blir man bemött av alla projekt Systembolaget redovisar 

där om sin ansvarsroll och för att överträffa kunders krav och förväntningar. Mötet med 

informationen på hemsidan kan ge bolagets image och trovärdighet en bonus, då de verkar 

följa sitt ansvarstagande även i praktiken, som Grankvist rekommenderar (se 4.1).  

Budskapet i filmklippet når förutom tv-tittarna även andra intressenter på hemsidan. 

Kanske finns det där för att kunna övertyga aktieägare, politiker och statliga organisationer 

som har makt att påverka. Att Systembolaget bedyrar sin samhälleliga roll med antiteser i 

reklamen, kan eventuellt uppfattas som en defensiv hållning mot eventuella hot. Graden av 

trovärdighet i denna kommunikationsform är troligtvis beroende av hur reklamen förhåller sig 

till de regler som Systembolaget har för sin marknadsföring och verksamhet. En defensiv ton 
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eller viljan att påkalla publikens uppmärksamhet och samarbete, kan uppfattas som en alltför 

utåtagerande strategi. Filmens narrativ kan dock ha en övertygande funktion och relevans om 

mottagaren delar perspektivet att en privatisering skulle innebära ett sämre sortiment eller 

konsekvenser för folkhälsan.  

  

8.2 Svenska spels reklamfilm ”Oddset” 

Beskrivning av artefakt: 

Tre män i övre medelåldern sitter tillsammans vid en bar. De befinner sig i en opretentiöst 

inredd sportbar. I bakgrunden kan man höra en tv, som de alla tre tittar med stort intresse på. 

Den äldsta mannen håller i ett papper som ser ut att vara en tipskupong. Han verkar antyda 

något om sin tipsrad till de andra två männen på ett språk som inte är svenska, men som är 

svårt att identifiera. Därefter dyker tv-apparaten upp som de tittar på. I den pågår en 

fotbollsmatch, och man hör en svensktalande kommentator öka tempot i sina kommentarer, 

som att matchen tar en spännande vändning. En av männen i baren sitter och viftar energiskt 

med en oddsetbroschyr i handen, medan den äldste mannen utropar försiktigt: ”Kom igen, 

kom igen…!” De tre vännerna gestikulerar med förhoppningar om att fotbollsspelarna ska 

göra rätt för sig. Nu visas hastigt en annan restauranggäst, en man i medelåldern av utländsk 

härkomst som på grund av spänningen i teven fryser fast med ett lass mat på en gaffel på väg 

mot munnen. Kommentatorn utropar plötsligt ”Å de e måål!” De tre männen i baren visar 

uppenbar besvikelse över resultatet, dock i en ganska dämpad form genom att ta sig för 

pannan. Plötsligt växlar scenen och vi befinner oss i ett sjukhus. En blond och svensk 

sjuksyster går mot kameran med en nyfödd bebis i armarna, och säger ”Åh, vilken fin liten 

flicka.” I sista scenen ligger en mamma i sjukhussängen med sin nyförlösta dotter i famnen 

som systern lämnat över, och pappan sitter bredvid. En text fyller upp rutan med 

sjukhusrummet och den stora händelsen som bakgrund.  ”Varje gång du spelar bidrar du 

bland annat till sjukvården.”  I en liten ruta i vänstra hörnet står det ”Spela lagom”. 

Analysresultat: 

Vi iakttar huvudkaraktärerna när de i baren följer fotbollsmatchen med förhoppning, glädje 

och slutligen med besvikelse. Händelserna i filmen väcker på detta vis känslor, eller pathos 

även hos publiken, från hopp till besvikelse, och med den avslutande sjukhusscenen tillbaka 

till hoppet igen. Karaktärernas känslor förknippade med spelet eller den glädje och lycka ett 
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nyfött barn väcker, kan ha en starkt identifikationsskapande funktion hos publiken. Med 

spelandet som livsstil och social samvaro, kommer spelande troligtvis fortgå trots förluster, så 

länge hoppet och samvaron finns kvar då nya spel dyker upp. 

 Det skarpa avbrottet i olikheten mellan barmiljö och sjukhusmiljö, ger en stark effekt åt 

reklamens övergripande tema. Miljöväxlingen får en symbolisk betydelse, eftersom den mäter 

en sysselsättning som att spela på tips för att vinna pengar eller bara för att roa sig, med något 

fantastiskt och rent som ett sjukhus och att föda ett barn till världen. Budskapet, eller temat 

kan tolkas som ”det är möjligt att spela med rent samvete om det i längden gör gott”. 

 De logos som uttrycks i temats argumentation kan finnas där för att framkalla en 

pathoseffekt av trygghet hos publiken. Man kan härmed även tyda att spelets lockelse trots 

risker och besvikelse, har en antagonistisk roll. Det vill säga att det onda i spelet kan 

motverkas eller minskar i betydelse för att spelet har goda ändamål.  

Karaktärerna i både bar- och sjukhusmiljön fungerar som hjälpare åt protagonisten, som 

endast omnämns i slutet, som den spelande kunden hos Svenska spel. Den spelande kunden 

som protagonist deltar och handlar aktivt genom hjälparna och reklamfilmens gång, utan att 

vara synlig eller så att säga medveten om sin medverkan. Den spelande kunden kan jämföras 

med en hjälteaktig karaktär, som Rowland menar kan finnas i ett narrativ för att uppmuntra 

publiken till handling (se 6.1).  

Avsändaren Svenska spel har likaså en osynlig eller tyst hjälparroll till protagonisten, samt 

en berättarroll som berättar med bilder och text. Trots sin osynlighet uttrycker rollen en stark 

auktoritet som med säkerhet kan säga att männen och alla andra med gott samvete kan 

fortsätta med att spela då vi alla vet att vinsten oavkortat går till sjukvård eller andra behov i 

samhället. Genom sitt budskap påminner Svenska spel publiken implicit om deras egen 

suveränitet då inget annat spelbolag kan säga något liknande i sin marknadsföring. I slutet av 

reklamen indikerar en logotyp för Spela lagomkampanjen att Svenska spel tar sitt ansvar för 

spelarna. Öronmärkningen i reklamen bifogar den goda handlingen dimensionen att Svenska 

spel förser kunderna med verktyg på hemsidan (se 5.2) för att inte spelandet ska få destruktiva 

konsekvenser. Deras auktoritet och suveränitet som framträder i budskapet, har en ethoseffekt 

som kan innebära att publiken uppfattar Svenska spels image som ett unikt alternativ på 

marknaden och ett tryggt val för spelande då ansvarstagandet framstår så klart.  

Narrativets syfte kan tolkas som att Svenska spel vill framhäva sitt etiska ansvar och 

uppmana till välgörande spel via marknadsföringen av Oddset. Kampen mellan spelets 

ekonomiska och hälsorelaterade risker och det goda ändamålet fungerar som symboliska 

narrativa funktioner i berättelsens nav. Genom denna symbolik som framställs hos reklamens 
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platser och karaktärer, fyller narrativet alla fyra funktioner som Rowland tar upp (Kuypers 

2009, s.122). Det abrupta miljöskiftet fångar publikens intresse, skapar identifikation till 

karaktärer och miljöer och trycker på grundläggande värderingar om gemenskap och behov av 

samvaro och stimulans. Funktionerna kan på flera sätt därför lyckas med att uppfylla det mer 

dolda syftet som kan tänkas vara att rättfärdiga Svenska spels verksamhet.  

 Trots den grundläggande värderingen att en fungerande sjukvård är essentiell för ett 

välmående samhälle, finns troligtvis andra värderingar som reklamens budskap utmanar. Ur 

ett etiskt perspektiv kan temat för reklamen eventuellt tolkas som opassande marknadsföring, 

eftersom bolagets motstridiga syften sammanförs som en slags synergieffekt. Sjukvården blir 

i reklamen förknippad med en företeelse som de direkt inte har någon koppling till förutom då 

de vårdar spelsjuka människor. För att återkoppla detta till Fishers trovärdighet och trohet, 

kan nämnas att reklamens budskap hos vissa kanske inte stämmer överens med det publiken 

håller för sant. Framförallt kan miljöbytet framkalla frågor om berättelsens trovärdighet, då 

orsak och verkan inte är konsekventa och saknar en förklaring hur allt hänger ihop. Hur vet vi 

att vinstpengarna går direkt till sjukvården och inte till bonuslöner, och håller sig Svenska 

spel till de etiska ramarna för sin marknadsföring (se 2.2) med denna reklam? Detta kan även 

ha en negativ verkan på intressenters tillit till bolaget, om de uppfattar att bolagets ethos i 

förhållande till trovärdighet och autenticitet, eller ärlighet och konsekvent i uppträdandet mot 

sin omgivning, sjunker.     

 

8.3 Boken ”Sju saker du kanske inte visste om Systembolaget”  

Denna virtuella foldertext finns att läsa på Systembolagets hemsida under fliken Om oss, 

under rubriken ”Sju saker om systembolaget.” Varje uppslag i foldern har en siffra, en rubrik 

och bakgrundsfärg på den vänstra sidan, samt en kortare text på höger sida med en tillhörande 

bild eller illustration. Varje siffra representerar en sak, ett påstående som följs av ett kortare 

argumenterande text som är utformade som narrativ. Systembolaget är berättaren för de små 

narrativen som bär upp följande sju påståenden: 

 ”Det allra bästa med Systembolaget är vad vi inte gör.” Påståendet följer upp budskapet i 

reklamfilmens huvudtema att monopolet gör gott (se 8.1). Här berättar Systembolaget om sina 

handlingar som hjälper till att minska de alkoholrelaterade problemen: att inte vilja locka in 

folk i butikerna eller få dem att köpa mer än vad som var tänkt, och inte heller sälja alkohol 

till minderåriga. De lägger också till att de informerar om risker med alkoholkonsumtion, dels 

via deras dotterbolag IQ, och däri bidrar de till ett klokare förhållningssätt till alkohol.  
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 Argumenten framställer dem som protagonist, en handlingskraftig hjälte som följer sitt 

alkoholpolitiska uppdrag väl med sitt arbete. Att säga sig vilja och faktiskt ta ett så stort 

ansvar, fungerar ethoshöjande och kan bidra till att läsaren känner vördnad för Systembolaget. 

Samtidigt har berättandet en pathoshöjande funktion, eftersom de goda gärningarna skapar 

tillit hos läsaren via vördnadskänslor och grundläggande värderingar om omsorg.  

 I nästa påstående ”Om starköl, vin och sprit såldes i affärerna skulle alkoholkonsumtionen 

öka med 37 procent”, påvisar textens tema en dyster följdeffekt av en eventuell privatisering. 

Berättaren visar upp fakta om hur mycket alkoholrelaterade problem skulle öka under bara ett 

år (exempelvis 20000 fler misshandelsfall/år), och vilka kostnader alla dessa ökade problem 

skulle belasta samhället med (66 miljarder per år). En internationell forskargrupp står bakom 

siffrorna, och får hastigt inta en hjälparroll till protagonisten. Siffrorna i forskningsdatan kan 

vara pålitliga, eftersom källorna finns att tillgå nedanför texten. Däremot är det svårt att 

avgöra hur forskarna gjorde för att komma fram till sina data. Här berättas också att forskarna 

rankar alkohol som en farligare drog än heroin, om man ser det till hur omgivningen drabbas 

av någons missbruk. Som exempel nämns att man uppskattar att 400 000 svenska barn har en 

mamma eller pappa som dricker för mycket.  

Genom att presentera det logos som de hemska konsekvenserna bär, kan narrativet skapa 

medkänsla hos läsaren som kan identifiera sig med drabbade i samhället. Forskarnas 

auktoritet och icke-konstmässiga bevismedel (statistiken) har också en pathoseffekt via sättet 

de används på (se 6.2), vilket kan gynna Systembolagets ethos. Utan forskarnas auktoritet kan 

argumenten framstå som skrämselpropaganda, eftersom det saknas belägg för dem.  

 ”Stödet för systembolaget är starkare än någonsin.” Systembolagets ethos får sig en extra 

skjuts genom påståendet att majoriteten av svenskarna vill behålla bolagets ensamrätt på 

alkoholförsäljning, vilket kan tyda på att de har en positiv image hos folket. Detta menar de 

gäller även kundundersökningar som visar goda resultat i service, sortiment och ansvars-

tagandet, som exempelvis noggrannhet med ålderskontrollen. Här har kunderna en hjälpande 

roll i narrativet, eftersom de ger sitt stöd åt monopolet. Bilden från en Sifo-mätning som 

förstärker resonemanget i foldern, visar dock att cirka 30-40% inte vill behålla monopolet. 

Det är en rätt hög siffra om man ser till kontexten för Systembolagets roll i samhället och talar 

för ett potentiellt hot mot monopolet.  

I foldern kan denna text hjälpa läsaren att identifiera sig med kunderna i den mån de egna 

erfarenheterna stämmer överens med texten. Kundernas hjälpande roll till protagonisten kan 

också fungera för att väcka sympati hos läsaren (se 6.1).  
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 ”Jokkmokk har en av världens bästa butiker.” Under detta påstående börjar det 

övergripande temat för folderns narrativ ta form. Temat kan tolkas som att ”monopolet är 

viktigt för samhället och vi kan hjälpa varandra för att bevara det”, ett budskap som är mycket 

likt det i Systembolagets reklamfilm.  

De mindre temana handlar om hur de gör sina kunder nöjda; genom att erbjuda ett brett 

sortiment som utsätts för kvalitetskontroller samt genom att ansvara för att finnas för hela 

svenska folket, även uppe i Jokkmokk. De talar också om sin höga ambitionsnivå i CSR-

arbetet, för exempelvis miljö och arbetsvillkor i egen verksamhet och i leverantörsledet. 

 Genom att påminna läsaren om att Systembolaget finns för att folket väljer monopolet, 

uttrycker de en tacksamhetsskuld när de säger att de tar sitt uppdrag på allvar och gör allt för 

kunden. Här visar de en öppenhet och transparens i kommunikationen. Det innebär att de 

ärligt redovisar vad de gör för att behålla monopolet, och att det svenska folket har ett så pass 

stort inflytande på bolaget att de kan välja bort det. Att visa sårbarhet är också ett sätt att 

skapa medkänsla, och det ger Systembolagets ethos samt image en mjukare och mänskligare 

framtoning. Samtidigt kan man tolka Systembolagets uttryck av lojalitet mot kunderna som 

att det finns ett ömsesidigt beroende, att de implicit ber om kundernas lojalitet i gengäld.  

Texten avslutas med en bild av en vägskylt där det står Jokkmokk. Bilden blir en 

symbolisk hänvisning till att Systembolaget ansvarar för att finnas till för alla.  

 ”Idén om Systembolaget kom varken från vänster eller höger, utan från Falun.” Under 

denna rubrik återges berättelsen om hur Systembolaget kom till. Berättandet börjar med 

bergsmännen i Falun som lyckades minska alkoholrelaterade olyckor med idén spriten skulle 

sluta säljas privat. Den fungerande modellen kopierades sedan i många andra länder och när 

Systembolaget bildades 1955 var landets alkoholkonsumtion en av de lägsta i Europa.  

 Att förankra Systembolagets verksamhet och betydelse i ett historiskt perspektiv, ger 

läsaren en djupare kunskap och förståelse för anledningen att det finns ett alkoholmonopol 

idag. Narrativet kan tänkas ha syftet att vilja bryta barriärer så att läsaren kan identifiera sig 

med de forna tiderna. I samband med det kan också en identifiering ske med den bild som 

historien framkallar om att svenskar på den tiden inte kunde klara av att hantera alkohol. 

 Återigen stärker Systembolaget sitt ethos genom att låna auktoritet från andra kloka länder, 

som har sett samma problematik och följt en fungerande modell. Så här långt borde folderns 

tema att monopolet är viktigt för svenskarna framstå som ett vattentätt argument, men 

berättelsen är inte helt slut.  

 ”Om man verkligen tror på den fria marknaden är det lättare att uppskatta 

Systembolaget.” Uttrycket förtydligas genom att berättaren ställer alkoholens positiva sidor 
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mot de problem som drickandet kan skapa. Till detta kommer den fria marknaden, som är bra 

för det mesta förutom när det kommer till alkohol som ger samhället enorma skador och 

kostnader . Berättaren låter sedan argumenten få sitt stöd av den amerikanska karaktären John 

D. Rockefeller, affärsmannen som engagerade sig för att alkohol skulle säljas i monopol 

eftersom han visste hur den fria marknaden fungerar. Rockefeller har funktionen som en 

hjälpande karaktär med egenskaperna gott omdöme, skarpsinne och makt att påverka. 

Effekten av hans funktion kan tänkas vara att egenskaperna överförs till Systembolagets 

ethos, eftersom de får ideologierna att framstå som identiska. En bild på Rockefellers porträtt 

i ram symboliserar också beundran från berättarens sida. 

 ”I fler och fler länder ses alkohol idag som en folkhälsofråga.” Här tar vi med narrativet 

ett kliv utanför Sverige och berättaren får de övergripande temana monopol och folkhälsa till 

att bli en global fråga. Från att tidigare ha varit en jordbruksfråga för många länder, menar de 

att det numera finns en global medvetenhet om de skador och kostnader i samhället som 

alkoholen orsakar och att fler länder intresserar sig för restriktiv alkoholpolitik. De talar också 

om att WHO har utvecklat en global strategi för att minska det skadliga bruket i form av 

skatter och begränsande monopol. I narrativets slut får det globala perspektivet funktionen att 

bryta barriärer så att läsaren kan identifiera sig med andra kulturer, synsätt och standarder.  

Då WHO också har en viktig roll som förnuftig beslutsfattare, kan dess logosargument ha en 

symbolisk påverkan på läsaren. Grundläggande värderingar om hälsa och människors behov 

av välfärd i argumentens logos, kan få läsaren att identifiera sig med berättarens syn på 

världen. Därmed kan läsaren själv dra slutsatsen att Systembolaget kan vara ett föredöme för 

andra länder som inte har monopol.  

 Sammantaget formar de faktaförsedda argumenten i foldern ett tema med budskapet att ett 

statligt monopol utan vinstintresse är nödvändigt för folkhälsan. Foldern är informerande med 

korta berättelser som återger Systembolagets politiska uppdrag och CSR-arbete i en förenklad 

form. All information i foldern finns redan att läsa på hemsidan där foldern ligger som en 

länk, vilket gör det svårare att förstå syftet med den. Men en tanke är att Systembolaget vill 

försvara och bevara monopolet genom att manifestera sitt CSR-arbete genom alla tänkbara 

kanaler och så att alla ska förstå. För många kanske folderns narrativ kan mista i relevans och 

verka övertydlig om läsaren redan har en positiv bild av Systembolagets image och 

verksamhet. Om foldern uppfattas som trovärdig kan också bero på om mottagaren köper den 

argumentation som ska ha en skrämmande effekt, men som verkar sakna vissa belägg.  
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8.4 Svenska spels film ”Vad är ett annorlunda spelbolag?” 

 

Beskrivning av artefakt: 

Svenska spels logotyp markerar filmens inledning. Den har formen av en person som sträcker 

upp båda armarna i luften, som i triumferande glädje. Figuren är helvit mot den röda 

bakgrundsfärgen och har en förenklad grafisk form. Bakom logotypen finns en prydlig 

samling av vita kulor med siffror på (Lotto), några spelkort (poker) och ett höghus med ett 

rött kors på (sjukhus). Genom hela filmen är bakgrunden röd, bilderna grafiskt illustrerade 

och filmens miljö bär till största delen Svenska spels färger rött och vitt.   

En mansröst inleder med den retoriska frågan ”Vad är ett annorlunda spelbolag?” och 

fortsätter själv besvara den: ”Det är ett spelbolag som ser till att spel är till glädje för alla.” Nu 

syns enbart logotypen, och glada runda ansikten med utseendet av smileys ploppar upp som 

svampar runt loggan som får liv, rör munnen och viftar med armarna i luften. Rösten 

fortsätter: ”Vinsten går tillbaks till samhället, som gör att tusentals spelombud kan göra en bra 

affär.” Pilar rörs sig från några spelmarker som finns i casinon mot enkla illustrationer som 

symboliserar forskning, kommunikationer och sjukvård. Därefter en bild på en mängd hus 

som det står Spel & Tips på, medan dollartecken ringlar sig upp i luften från husen. ”Är 

svenska spel ett annorlunda spelbolag? Ja! Vem berörs av det? Alla!” En ja-ruta bockas för 

samtidigt som rösten med säkerhet säger ja, och när rösten säger alla, visas en kartbild på 

Sverige upp med texten ALLA som bakgrund.  

Rösten säger: ”Som svenska folkets spelbolag säljer vi spel, spel som väldigt många tycker 

väldigt mycket om. En blågul Sverigeflagga i rörelse utgör nu bakgrunden för en solfjäder av 

triss och andra lotter, samt lotter som regnar ned framför flaggan. Nu återkommer bildtemat 

med markerna och olika samhällsfunktioner, fast denna gång trillar markerna ned i 

symbolerna för funktionerna, medan rösten säger: ”Vår vinst går tillbaka till samhället; till 

sjukvård, kommunikationer, forskning och barnomsorg.” En grafisk bebis får stå symbol för 

barnomsorgen och i bakgrunden hörs ett bebisjoller när marken trillar ned i den. ”Vi sponsrar 

svensk idrott som ingen annan gör eller har gjort. Vi har spel som alla andra har, och spel som 

ingen annan har.” En fotboll sparkas in i ett vitt nät och lottokulor med siffror visas igen.  

 Därefter visas ett urverk från en enarmad bandit, och logotyperna Vegas, Casino Cosmopol 

och Stryktipset slumpas fram i urverket. ”Vi förebygger spelproblem genom enkla verktyg, 

för att ha koll på sitt spelande.” En äggklocka tickar och när ett trafikljus växlar från grön 

gubbe till röd ringer den till. Därefter visas svarta streckgubbar som promenerar in i ett Spel 

& Tipshus, medan rösten säger: ”Vi gör det smidigt och enkelt att spela hos oss, oavsett om 
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man vill spela hos sitt ombud eller i sin mobil.” Kalenderdagar och ett dollartecken betecknar 

rösten: ”Vi ser till att spelarnas vinster delas ut på avsagd tid, och att alla spel går schysst till.” 

Slutligen får ett ensamt vitt frågetecken måla upp den röda bakgrundsfärgen när rösten ställer 

den retoriska frågan: ”Vilket annat spelbolag jobbar på det sättet? Svenska spel är ett 

annorlunda spelbolag. Tur är väl det!” är det sista som sägs medan Svenska spels logotyp och 

texten Ett annorlunda spelbolag får avsluta filmen.  

 

Analysresultat: 

Filmen för analysen finns på Svenska spels hemsida under fliken Om oss, under rubriken Ett 

annorlunda spelbolag. Filmens mindre teman stämmer överrens med de texter som 

informativt ska beskriva företaget på hemsidan.  

 Filmens miljö som är grafiskt illustrerad i ett fåtal färger och enkla illustrationer utgör ett 

tecknat narrativ. Illustrationer och ljud fungerar som symboler som ska förstärka det som 

berättaren Svenska spel säger. Exempelvis kan nämnas ljud från olika spelhändelser som 

avfyras vid en specifik händelse i filmen; publikjubel vid fotbollsmatch eller plingande ljud 

från spelapparater och poletter som trillar ned. Alla ljud har funktionen att nyansera 

berättandet och fyller ut den diffusa och stråkliknande bakgrundsmusiken. Kompositionen av 

ljud, tecknade figurer och berättarens argument uppstår och byts ut i ett fartfyllt tempo. Att 

miljön är tecknad, fartfylld och full med effekter, kan tänkas ha funktionen att bryta barriärer 

och attrahera en viss typ av målgrupp som kan identifiera sig med miljön och som kan se 

Svenska spel som en del av den. 

 Berättelsens karaktärer kännetecknar olika intressenter som Svenska spel interagerar med. 

Bland dessa finns spelarna, det svenska folket, ombuden som säljer spel, forskningen och 

sjukvården. I narrativet har karaktärerna en så förenklad form och funktion att de främst 

symboliserar olika roller som Svenska spel tillskriver dem. I form av exempelvis tecknade 

gubbar, smileys, hus, mikroskop och buss, samarbetar de med rösten för att narrativet ska 

forma ett budskap. Här framstår Svenska spel via sin logotyp som en handlingskraftig 

protagonist som får alla händelser och handlingar att ske. Protagonisten skapar glädje hos 

spelarna, den drar in pengar till marknaden av ombud som säljer spelen. Den utvecklar 

verktyg som ska se till att ingen far illa av att spela för mycket och den stödjer idrotten. De 

övriga karaktärerna agerar hjälpare, så att protagonisten kan vara ett annorlunda spelbolag och 

generera vinstpengar till forskning, samhället och till hela svenska folket.  

 Berättelsen kantas med dessa symboliska illustrationer av argument som är baserade på 

fakta, eller logos om bolagets ansvarsroll i samhället. Men eftersom narrativet också återger 
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glädjen som spelet ger, och den samhälleliga vinsten som alla kan ta del av, har handlingen 

likaså en pathosfunktion. I narrativet kan de retoriska medlen bidra till att bära upp den starka 

auktoriteten som Svenska spel verkar sträva efter att ha i samhället. Genom att framhålla att 

man tar ett stort ansvar för både spelare och det svenska folket genom att reglera spelen och 

lägga vinstpengar i statskassan, kan bolagets trovärdighet i ethos förankras hos omvärlden och 

skapa en positiv image.  

 Narrativets syfte kan vara att på ett enkelt och effektivt sätt förmedla ett budskap om att 

Svenska spel är viktig för den svenska spelmarknaden på grund av ett genuint ansvarstagande. 

Genom att framställa de olika relationerna mellan bolagets intressenter och Svenska spel som 

statlig spelaktör med symboler och förenklade händelser får budskapet ett tydligare uttryck. 

Berättelsen kan liknas vid att hela verksamheten fungerar som ett kretslopp, där alla 

funktioner och intressenter är beroende av varandra. Temat för narrativet kan därför tänkas 

vara att ”ett statligt spelbolag kan skapa både nytta och nöje”. Genom att tala om sina 

spelverktyg som även nämns i kampanjen Spela lagom (se 5.2) kan de få kunder att stanna 

kvar och spela på ett tryggare sätt, och därmed förstärka sin ansvarsroll.   

 Som nästintill ensam aktör på spelmarknaden, framgår det tydligt ur narrativet att bolaget 

strävar efter att skapa tillit och förtroende hos sin omgivning för att kunna hålla verksamheten 

levande. Detta sker dock med en grovt förenklad form av verkligheten. Många kunder och 

samarbetspartners kanske upplever både narrativets form och budskap som trovärdiga och 

positiva, eftersom den framställer själva spelet som en god gärning och Svenska spel som en 

god aktör. Samtidigt kan dessa faktorer hos filmen även mista i trovärdighet och även i trohet 

till publikens världsbild. Narrativets sätt att försöka framkalla trovärdighet tenderar att ge ett 

oseriöst intryck med sitt överdrivet lekfulla sätt att hantera stora frågor som spelansvar och 

verksamhetssyfte. Det kan därför ha en fördummande effekt på en omgivning som förstår att 

verkligheten är mer komplex än så. Precis som med Systembolagets folder, är det svårt att 

definiera vilken målgrupp denna film riktar sig till, eftersom den endast uttrycker företagets 

CSR-arbete på ett mer förenklat sätt än informationen runtomkring. Kanske är filmen gjord 

för att budskapet ska naglas fast i mottagarnas minnen med hjälp av de grafiska symbolerna, 

och för att alla ska förstå.  
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9.  Sammanfattning av resultat 

Systembolaget 

De mest framträdande dragen i båda artefakternas narrativ, är alla de goda handlingarna som 

Systembolaget berättar om. Bland annat framgår handlingarna med antiteser, genom att 

berätta vad de inte gör eller står för. I foldern tar de upp att de inte försöker locka folk till 

butikerna eller att handla mer och i reklamen att deras syfte inte är att försöka dra in större 

vinster. Argumenten samt reklamens uppmålande bild av hur alkoholförsäljningen skulle se ut 

om inte Systembolaget fanns, får de båda artefakterna att inta en offensiv ton mot en eventuell 

privatisering. De temporära relationerna, eller den handling och verkan som narrativen 

påbjuder, skapar teman som är lika varandra i artefakterna. Temana kan urskiljas som att 

”monopolet är viktigt för samhället och vi kan hjälpas åt för att bevara det”. Det är därmed 

budskapen i artefakternas teman som talar för vilket syfte narrativen kan tänkas ha, och det är 

att stärka sin ansvarsroll och image hos folket för att de ska vilja behålla monopolet. 

 Systembolagets sätt att se och beskriva sig själva, är att de som hårt arbetande aktör gör sitt 

yttersta för kundens bästa. Genom att aktivt tar avstånd från vissa handlingar, visar de som 

ansvarstagande protagonister i artefakterna att de kan visa vägen för hållbarhet och god 

affärsanda. Att framstå som en ansvarstagande aktör kan få Systembolagets ethos (karaktär 

och image) att uppfattas som tryggt och trovärdigt gentemot kunder och möjligtvis andra 

intressenter. I foldern ”Sju saker om Systembolaget” (se 8.3) framgår det tydligt att företaget 

stärker sitt ethos genom att hämta auktoritet från andra håll. En stor del av auktoriteten hämtas 

via forskning och rön om alkoholens skadeverkningar och påverkar läsaren som 

logosargument (fakta) med pathoseffekt (som framkallar känslor). De betonar också att det 

folkliga stödet till monopolet är starkare än någonsin, och att många andra länder eller stater 

har valt att ha eller intresserar sig för en restriktiv alkoholpolitik för att värna om folkhälsan. 

Dessa argument och de starka karaktärer som affärsmannen Rockefeller och de historiska 

bergsmännen i Falun har de narrativa funktionerna i foldern att ge läsaren en förståelse och en 

ingivelse att monopolet inte är något konstigt utan något att vara stolt över.  

 Berättelserna i båda artefakterna har alltså ett flertal narrativa funktioner som hjälper till att 

skapa identifikation hos publiken. Detta sker genom att publiken får bekanta sig med 

butiksmiljön, personalen, de olika auktoritära karaktärerna, historiska eller globala skildringar 

samt grundläggande behov som ordning och mänskligt välmående. Enligt Rowland har ett 

narrativ en potential att verka med kraft hos en mottagare om de fyra funktionerna finns med 

(se 6.1). I denna mening har narrativen troligtvis en retorisk potential att påverka. Men 
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påverkan sker ju också i samband med hur trovärdig, konsekvent eller relevant berättelsen är. 

Här finns en viss skillnad mellan artefakterna, eftersom foldern har en diffust uttalad 

målgrupp och kanske inte är relevant för många då all information redan finns i artefaktens 

kontext. Trovärdigheten i reklamfilmen kan vara hög om publiken lockas av att besöka 

hemsidan för att medverka till butikens förbättring. Detta kan i sin tur ge Systembolaget en 

positiv image. Men om mottagaren har en kritisk inställning till monopolet, kan reklamen 

(och foldern) istället ha effekten att verka offensiv och möjligtvis propagandistisk i syftet att 

övertyga publiken om monopolets självklarhet, och då en privatisering vinklas som att den 

inte har några fördelar överhuvudtaget. 

 Utöver den defensiva andan som kan uppfattas i artefakterna, visar Systembolaget en 

mänsklig framtoning genom att uttrycka sårbarhet för folderns läsare. Detta gör de genom att 

nämna att folket själva bestämmer om bolaget ska finnas kvar. Uttrycket har funktionen att 

trycka på publikens behov att visa medkänsla. Symboliken i det ömsesidiga beroendet kan 

hjälpa mottagaren att känna ett förtroende och vilja stötta monopolet tillbaka, exempelvis 

genom att besöka hemsidan och ge förslag.  

 Med hjälp av reklamen har Systembolaget tagit ett steg mot att skapa en transparent 

rapportering om sig själva och sitt ansvarstagande. (Detta förespråkas av Grankvist i 5.2.) Det 

vittnar om att de värnar om relationen till sina kunder, och att de vill få folk att engagera sig i 

verksamheten. Transparensen är viktig för att kunderna ska känna att de kan vara med och 

påverka samt för att Systembolaget kan få en större möjlighet att anpassa sin verksamhet. 

Detta bidrar givetvis till att tillit och förtroende stärks och därmed företagets autenticitet, att 

de verkar genom ärlighet (se 6.3).  

 

Svenska spel   

I reklamen för Oddset åstadkommer kontrasterna i miljöbytet samt filmens karaktärer, starka 

retoriska effekter. Många spelare och svenskar kan identifiera sig med karaktärerna och 

miljöerna de verkar i. Effekten kan tydas i reklamens pathos: spelglädjen och glädjen i att 

föda ett barn. Genom känslorna kan publiken även identifiera sig med grundläggande behov 

av spänning och samvaro eller värderingar om kärlek till livet. Mellan känsloeffekterna kan 

dock en mental krock uppstå om man som tittare undrar vad spel har att göra med barna-

födande. Det är där den starkaste effekten uppstår, då Svenska spel med sin auktoritet och 

som avsändare för reklamen lovar att spelandet gynnar sjukvården.  

 Narrativet beskriver implicit Svenska spel som ett unikt spelbolag, som ansvarar för att 

vinsten ska gå tillbaka till samhället. Temat återkommer också i den andra artefakten ”Vad är 
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ett annorlunda spelbolag?”, där Svenska spel och företagets intressenter gemensamt ingår i ett 

slags kretslopp som bidrar till att samhället kan fungera bättre. De narrativa funktionerna i 

Oddsetreklamen lyckas på flera sätt att skapa identifikation, genom miljö och karaktärer, 

deras känslor och genom att fånga intresse med miljöbytet. Men den andra reklamfilmen har 

funktioner som troligtvis endast lyckas med att skapa identifikation till den tecknade miljön, 

och till berättaren om man kan identifiera sig med den miljön som berättelsen målar upp. 

 Bolagens båda filmer har ett tema med liknande betydelse och som kan uttydas som att: 

”ett statligt spelbolag kan förena nytta med nöje”. Med hjälp av filmernas teman och precis 

som Systembolaget, kan det tolkas som att Svenska spel med sin auktoritet strävar efter att få 

sina kunder att känna sig trygga. Med hjälp av karaktärerna och den känslomässiga verkan i 

orsak och verkan, framställer narrativen Svenska spel som en slags hjälte som avhjälper det 

onda som spel kan framkalla till att orsaka något gott. Detta kan också ha en kraftig 

påverkansfunktion, om narrativen stämmer med publikens bild av verkligheten. Syftet med 

narrativen har också likheter eftersom syftena förhåller sig till temana. Båda artefakterna har 

till synes syftet att få publik att känna trygghet i spelandet genom att bolaget framhäver sitt 

samhällsansvar.  

 I filmerna hämtar Svenska spel auktoritet från de olika samhällsfunktionerna som alla vet 

är viktiga för att samhället ska fungera väl. I Oddsetfilmen är det sjukvården och i den 

grafiska filmen är det även forskning, kommunikationer och barnomsorg som samspelar med 

protagonisten och glatt tar emot spelmarkörer från casinon. Auktoriteternas samspel kan bidra 

till att höja Svenska spels ethos eller image, eftersom samhällsfunktionerna i filmerna 

framstår som viktigare än vad vinstpengarna gör.  

 Men filmernas sätt att fungera retoriskt kan också riskera att få många intressenter i 

publiken att mista sin tilltro till företagets verksamhet. Trovärdigheten kan alltså försämras 

om publiken redan har goda kunskaper om verksamheten och de restriktioner som Svenska 

spel ska följa i sin marknadsföring. Publiken kan uppfatta att det inte redogörs för hur vinsten 

används i statskassan, eller att det tas för givet att Svenska spel är det enda ansvarstagande 

spelbolaget på marknaden. Därmed finns det en risk att syftet med filmerna kan uppfattas som 

att bolaget vill rättfärdiga dubbelheten i verksamhet genom att övertyga publiken med sitt 

kraftfulla ethos om att spel hos dem har en välgörande funktion. Detta kan ha en negativ 

effekt hos spelbolagets image.  

 Den tecknade filmen på deras hemsida har i likhet med Systembolagets folder, en diffus 

målgrupp eller syfte, då all information redan finns på samma plats. Filmen kan upplevas ha 

ett övertydligt syfte och en fördummande form då deras ansvarsroll, vinstsyfte och samarbetet 
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med andra intressenter framställs i symboliska grafiska figurer och lustiga ljud. Här sker 

identifikationen mestadels genom att den enkla men annorlunda formen i budskapet får 

mottagaren att lättare kunna minnas det som berättas. Hos en spelande publik kan filmens 

narrativ ha ett mer trovärdigt och relevant uttryck, eftersom miljön kännetecknar vad Svenska 

spel kanske innebär för dem, nöje och energifylld stimulans. 

 

10. Diskussion 

 

Med hjälp av frågeställningen ville jag undersöka hur Systembolaget och Svenska spel i sin 

externa kommunikation går tillväga för att konstruera trovärdighet gentemot sin omvärld. För 

att kunna antyda hur det sker i analysmaterialet, har jag studerat vilken effekt de retoriska 

medlen kan ha som bolagen använder för att nå ut till sin publik.  

 I alla fyra artefakterna har narrativanalysen påvisat vilken potential de narrativa 

funktionerna har för att skapa identifikation, med hjälp av Rowlands fyra distinktioner (se 

6.1). Här visar analysen att bolagens reklamfilmer som sänds i tv har störst potential för 

publiken att identifiera sig med det som berättas. I reklamfilmerna är det miljöerna och 

karaktärernas handlingar som publiken kan identifiera sig med. Men den övertygande effekten 

och identifikationen kan även tänkas uppstå genom närmandet från berättaren och de känslor 

som väcks genom att trycka på värderingar och behov. I Systembolagets film kan man tyda 

det som att känslor av förvirring förvandlas till känslor av trygghet då man trycker på behovet 

av ordning i tillvaron. Hos Svenska spels film är det känslor av hoppfullhet, besvikelse och 

glädje som uppstår genom att man trycker på behovet av samvaro och spänning samt på 

värderingar om kärlek till livet. 

 Som Rowland framhäver har berättelser med dessa funktioner en kraftfull effekt att 

påverka, vilket kan få en berättelse och dess avsändare att framstå som trovärdig. En analys av 

argumentationen i artefakterna har visat att de logosargument som väcker känslor, också har 

en verkan för bolagens ethos och hur de kan uppfattas. I Systembolagets folder framförs olika 

argument som har statistisk innebörd för butikernas utbud eller folkhälsans konsekvenser. På 

detta sätt visar Systembolaget att de månar om sina kunder och tar ansvar. Genom att låta 

andra kända auktoriteter stå bakom argumenten tillförs bolagets ethos mer auktoritet, vilket 

kan stärka argumentens påverkansgrad och deras trovärdighet.  
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 Systembolaget signalerar också en sårbarhet och en vilja att deras kunder ska vara med och 

påverka, vilket talar för ett transparent förhållningssätt. Transparens är ett verktyg som 

Grankvist förespråkar för företag att använda i sin kommunikation och relation med 

intressenter (se 4.1). Transparensen har en trovärdighetsgivande effekt och får en äkthet och 

ärlighet i deras ethos att verka autentiskt, vilket i sin tur torde ha en positiv verkan för deras 

image. Autenticiteten menar Kjeldsen är viktig för att kunna skapa ett förtroende hos 

omgivningen (se 6.3). Den transparens som Systembolaget använder och den ansvarsfulla 

andan som målas upp i artefakterna, indikerar god moral, välvilja och klokhet, som är viktiga 

för att en publik ska uppfatta ett ethos som trovärdigt. Det kan dock intolkas en motpol som 

kan ha en minskande effekt för den positiva imagebilden hos narrativen. Detta beror på att 

publiken kan uppfatta den offensiva ställningen mot en eventuell privatisering som väldigt 

stark. Att Systembolaget framställer konsekvenser av privatisering som entydigt negativt, kan 

därför få många att ifrågasätta trovärdigheten i deras argument och syftet att påverka.  

 I Svenska spels fall skapar man trovärdighet genom att framhäva en unik och suverän roll i 

samhället, att som spelbolag låta vinsterna göra nytta i samhället. Deras ansvarsroll som 

framhävs i båda filmerna får en hävkraft till hur omgivningen kan uppleva deras ethos och 

image. Trovärdigheten ligger i att de med olika argument påvisar att de kan få spel att verka 

välgörande för andra samhällsfunktioner. Bland annat kan filmen på hemsidan framkalla 

trygghetskänslor genom att ansvarsargumenten bevisas med spelverktyg som kan hjälpa 

kunderna att inte överdriva sitt spelande. Det narrativa resonemanget ger även deras ethos 

drag av välvilja, moralisk karaktär och klokhet, eftersom de på ett uppriktigt sätt engagerar sig 

i att avhjälpa de problem som spel kan skapa.   

 Reklamfilmen för Oddset har effekten att skapa mening med en skarp miljökontrast som 

kan få narrativet att upplevas som inkonsekvent. Detta har med narrativets trohet att göra, att 

det inte förhåller sig till publikens världsbild. Därför kan publiken eventuellt ifrågasätta hur 

spelbolaget får vinsten att gå till just sjukvården. Att dessutom låta sjukvård och Oddsetspel 

samverka på detta sätt kan i sig verka trovärdighetshämmande och få Svenska spels äkthet 

eller ärlighet, det vill säga deras autenticitet att sättas på spel, exempelvis i publikens 

uppfattning om deras image.  

 De artefakter som finns att hitta på bolagens hemsidor, har narrativ med otydligare syfte 

och färre funktioner för att kunna uppnå identifikation hos mottagaren. Det som framgår 

tydligt i narrativen, är att deras förenklade och annorlunda form kan ha en uppmärksammande 

effekt och få budskapen däri att fastna i mottagarens minne. Eftersom innehållet i narrativen 

redan finns i hemsidornas kontext, kan det också framstå som mindre relevant för många. 
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Däremot kan artefakternas samverkan med övriga budskap (exempelvis i reklamerna) ha en 

stark effekt för bolagens trovärdighet, då budskapen verkar genom olika kanaler. Detta kan 

kopplas till Kotlers resonemang om att ett företag bör uttrycka sin identitet genom alla 

möjliga tänkbara kanaler för att kunna få en önskad effekt i hur omgivningen upplever deras 

image (se 4.2).  

 En annan synvinkel på hur trovärdighetsskapandet sker, kan beskrivas genom sättet som 

bolagen har valt att stärka sina varumärken. Här kan man avläsa ur artefakterna att man till en 

stor grad har valt att marknadsföra sitt politiska uppdrag istället för sina produkter.  Eftersom 

Systembolaget inte får göra reklam för sina produkter (se 2.1) och då Svenska spel måste ta 

hänsyn till sitt sociala ansvarstagande i sin marknadsföring (se 2.2), har tv-reklamen istället 

gestaltat bolagens hållbarhetsarbete, det vill säga CSR (se 4.1). Man kan säga att bolagen 

verkar vilja påverka sin omvärld genom att manifestera sina ansvarsroller, eller sin CSR med 

hjälp av retoriska medel. Tillvägagångssättet kan ha en god inverkan på publikens uppfattning 

om bolagens image och trovärdighet i deras strävan att minska alkohol- och spelrelaterade 

problem. De beskrivningar om bolagens CSR-arbete som finns i deras ansvarsredovisningar, 

genomsyrar även en stor del av informationen på deras hemsidor samt i publika yttranden som 

dessa artefakter visar. På detta sätt transformeras CSR-diskursen som innefattar företags 

hållbarhetsrapportering och kommunikation med intressenter, in i marknadsföringsdiskursen 

som är inriktad mot reklam och påverkan. Här kan man dra paralleller till Larssons påstående 

att forskare inom PR upplever att påverkansindustrin har allt mer sofistikerade metoder för att 

få makt (se 4.1).  

 Det är intressant att Systembolaget som inte får marknadsföra sina produkter, ändå gör 

reklam för sitt varumärke som i slutändan kan få publiken att handla alkohol. Ur ett etiskt 

perspektiv kan även Svenska spels marknadsföring i denna analys uppfattas som mindre 

hållbart då de likställer spel med välgörande ändamål i samhället. Reklamen kan ge en 

förvrängd bild av verkligheten, trots att vinsten går tillbaka till staten. Dessa iakttagelser kan 

jämföras med de nackdelar som tas upp om CSR (se 4.1), att själva rapporterandet kan ha 

utslag som inte alltid är önskade, och att ambitionsnivån för CSR inte har några direktiv eller 

gränser.  

 Det har varit intressant och fruktbart att sammanföra det narrativa analyssättet med ett 

retoriskt argumentbaserat, eftersom artefakternas narrativ har en starkt argumenterande 

karaktär. Det har också gett mig ett väl grundat förhållningssätt till hur narrativens karaktärer 

kan framstå om man ser till deras ethos och hur de argumenterar med hjälp av sitt ethos. Den 

argumenterande karaktären har ibland gjort det komplicerat att kunna se djupet i de olika 
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dimensionerna som en narrativanalys tar fasta på. Artefakternas djup och längd hade på så vis 

kunnat utgöra ett bättre underlag för analysen om de hade haft ett större omfång. Likheterna 

artefakterna emellan har också gett analysen mindre fynd att dra olika slutsatser från. 

Samtidigt kan de liknande fynden säkerställa ett visst syfte bakom budskapen i narrativen och 

därmed göra studien mer tillförlitlig.  

 Att analysera material kvalitativt kan ha en fördel i den retoriska forskningen, eftersom 

man i analysarbetet i största möjliga mån tar hänsyn till allmänna uppfattningar och 

värderingar. Ett intervjuurval kan dessutom ha missvisande resultat eftersom det omöjligt kan 

representera en större målgrupps tankar. Men med tanke på hur en publik uppfattar företagens 

image och trovärdighet i kommunikativa sammanhang, anser jag att det skulle vara intressant 

att förlänga den här typen av studie med ett kvalitativt underlag i intervjuform. Då baseras 

utfallet inte bara på mina egna antaganden, utan även på individer som nås av denna typ av 

påverkan. En sådan studie skulle även kunna utvecklas och exempelvis tillföra teorier om 

maktförhållanden mellan stat och individ eller hur CSR kan fungera som påverkanssyfte. En 

fördel med retorisk forskning är att den bidrar med att ge en hänvisning till hur symboliska 

värden upphöjs, förkastas och utnyttjas i vårt konsumerande samhälle och med vilken effekt 

det kan ske.  
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