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Abstract 
 

Title: No, it doesn’t work like that in Sweden - Systembolagets formation of public opinion in 
relation to their social responsibility. 
 
 
The relevance of the Swedish alcohol monopoly has been widely debated for years in Sweden. In 
2015 Systembolaget celebrates 60 years as the only actor on the alcohol market. To celebrate this, 
Systembolaget launched a campaign where the commercial The Expert is included, in which 
contrasts between the Swedish and the American ways to sell alcohol is addressed. In my essay I’m 
examining the commercial through a narrative analysis to find out how Systembolagets self image 
is created. In particular, how the narrative works in order to create this self image. Rhetorical 
agency is a way for me to reach my conclusion. Through my narrative analysis and the use of the 
rhetorical situation as well as rhetorical agency, I reach the conclusion that Systembolagets (self 
constructed) self image is a positive one where Systembolaget is to be viewed as experts in their 
area, in contrast to the American “expert” who is ridiculed. Systembolaget is portrayed as a 
responsible actor with sole rights and the implicit argumentation suggests they wish to maintain that 
position in Sweden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: formation of public opinion, alcohol monopoly, rhetorical agency, narrative analysis.  
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1. Inledning 
Den 1 oktober 2015 fyllde Systembolaget 60 år och det svenska alkoholmonopolets relevans 

började återigen att debatteras i svensk media. Det svenska alkoholmonopolet har de senaste tjugo 

åren genomgått omfattande liberaliseringar. Svensken får sedan 1990 köpa cider, alkoläsk och 

lådvin på Systembolaget, något som tidigare inte var möjligt. 1991 utökades återigen öppettiderna 

för Systembolagets butiker i och med att lördagsöppet återinfördes. 1995 ökade även den svenska 

ransonen av importerad alkohol i och med Sveriges inträde i EU (dåvarande EG) (Svensson 2012). 

Samtliga liberaliseringar av alkoholmonopolet har lagt grunden för det Systembolag vi idag ser och 

lever med. 

 Systembolaget utför varje månad sedan 2002 opinionsundersökningar som de beställer av 

TNS Sifo1 för att granska svenska folkets åsikter gällande den ensamrätt av alkoholförsäljning som 

Systembolaget innehar. Trots att Systembolaget enligt dessa undersökningar behåller höga och 

stadiga siffror år efter år, fortsätter Systembolaget ändå att finansiera dessa undersökningar. Stora 

summor läggs även på reklammaterial, däribland reklamfilmer som samtliga återkopplar till 

Systembolagets samhällsuppdrag. Detta innebär att de arbetar mot målet att minska 

alkoholkonsumtionen i Sverige genom exempelvis att informera om alkoholens skadeverkningar. 

På grund av denna framställning skulle man kunna benämna vissa av Systembolagets reklamfilmer 

som antireklamer. Gemensamt för Systembolagets reklamfilmer är att de ofta använder både 

explicit och implicit (dold) argumentation. Det här förutsätter därför att mottagarna måste förstå 

Systembolagets samhällsuppdrag för att kunna förstå denna slags argumentation. 

 I år (2015) mottog Systembolagets dotterbolag, IQ, 35 MSEK2 för att utföra 

opinionsbildning i monopolets namn, utöver den opinionsbildning som Systembolaget utför på egen 

hand. Detta kan anses vara en anmärkningsvärt stor summa. Antagligen läggs också stora summor 

på att själva bilda opinion och vinna sympatisörer kring det alkoholmonopol som Systembolaget 

uppger att en majoritet av svenska folket redan stöder (74 procent per 20143). 

 Denna uppsats har för avsikt att undersöka Systembolagets opinionsbildning genom analys 

av en specifik reklamfilm som Systembolaget utgivit under 2015 års första kvartal. Reklamfilmen 

heter Experten. I denna uppsats avser jag undersöka hur Systembolagets självbild konstrueras 

genom att granska Systembolagets retoriska agens. I filmen undersöks hur argumentationen förs i 

                                                
1 Systembolaget utför intervjuer enligt följande: 
Under perioden 2002-2014 baserades undersökningarna på 1 500 intervjuer per månad (18 000 per år), 
medan de sedan årsskiftet 2014/2015 baseras på 750 intervjuer per månad (9 000 per år). Skriftlig källa: 
Epostkorrespondens med ZZ, chef för kundinsikter på Systembolaget. 2015-11-05. (ZZ, Systembolaget). 
2 2015 års siffror enligt intervju med YY, VD på IQ, genomförd 2015-11-06. 
3 Skriftlig källa: Epostkorrespondens med ZZ, chef för kundinsikter på Systembolaget. 2015-11-05. 



 
  © Steffi Johansson Öhman 2015 

 6 

reklamfilmen genom en narrativ analys. Till sist tillkommer en framställning med tillhörande 

diskussion kring de föreställningar om svensk alkoholkonsumtion som reklamfilmen porträtterar. 

 

1.1 Syfte 

Jag har alltid varit särskilt intresserad av reklamfilmer och har i och med mina retorikstudier börjat 

granska de reklamfilmer jag stött på med retoriska glasögon. I synnerhet narrativa reklamfilmer har 

fångat mitt intresse, då jag finner det spännande att undersöka hur narrativ fungerar som argument i 

reklam. Detta intresse har föranlett mitt val av artefakt, som består utav en narrativ reklamfilm som 

Systembolaget har producerat. Denna reklamfilm kan anses vara av antireklam-karaktär, då den inte 

uppmuntrar till konsumtion, snarare tvärtom. Därför diskuteras också fenomenet antireklamer med 

utgångspunkt i Mral & Larsson (2004), primärt i uppsatsens diskussionskapitel. 

 Eftersom jag har valt att utföra en fallstudie av en av Systembolagets reklamfilmer kommer 

detta resultera i att mina fynd och därmed slutsater, endast kan kopplas till den specifika 

reklamfilmen. Jag kan därför inte säga något generellt om Systembolagets reklamfilmer. 

 Denna uppsats innehåller flera delsyften som presenteras nedan. Inledningsvis undersöks 

genom denna uppsats hur både den explicita samt den implicita (dolda) argumentationen förs i 

reklamfilmen. Denna analys presenteras i uppsatsens analyskapitel. Sedan undersöks hur 

Systembolagets självbild konstrueras i reklamfilmen. Även den analysen presenteras i uppsatsens 

analyskapitel. 

 Analyserna gör jag i syfte att 1) kunna förstå och tolka det handlingsutrymme som 

Systembolaget har och 2) kunna problematisera Systembolagets opinionsbildande arbete genom 

denna antireklam, i relation till deras samhällsuppdrag. Till sist avslutas uppsatsen med en 

diskussion kring mina analyser i allmänhet, men i synnerhet också kring vilka föreställningar om 

svensk och amerikansk alkoholkonsumtion som framträder i reklamfilmen. 

 Efter vägen hoppas jag också kunna diskutera en tredje mer retorikvetenskaplig fråga 

nämligen den om vilken funktion som narrativet fyller i konstruerandet av självbilden i 

reklamfilmen, något som jag diskuterar i diskussionskapitlet. 

 
1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar uppsatsen avser besvara är: 

• Vilken funktion fyller narrativet i konstruerandet av självbilden? 

• Vilken självbild av alkoholmonopolet konstrueras i Systembolagets reklamfilm Experten? 
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Den första frågeställningen besvaras i uppsatsens diskussionskapitel medan den andra 

frågeställningen besvaras i uppsatsens analys- och diskussionskapitel. 

 

  

2. Bakgrund 

Uppsatsens bakgrundskapitel baseras delvis på litteratur och delvis på två intervjuer som jag har 

genomfört med verksamma inom både Systembolaget och IQ.4 

 
2.1 Systembolagets ägardirektiv 

Systembolaget innehar ensamrätt på alkoholförsäljning överstigandes 3,5 volymprocent i Sverige 

och utgör därmed enda aktör på denna marknad.5 Svenska staten har från 1900-talets början reglerat 

försäljningen av alkohol genom olika medel såsom införande av åldersgräns för att få inhandla 

alkohol.6 

 Systembolaget AB är sedan 60 år tillbaka ett av staten helägt aktiebolag, vars ägande 

förvaltas av regeringen genom Socialdepartementet. Systembolaget regleras av alkohollagen 

(2010:1622), ett ägardirektiv mellan Systembolaget och staten samt av Systembolagets interna 

styrdokument. Det nuvarande ägardirektivet mellan staten och Systembolaget trädde i kraft den 5 

oktober 2012 och anger grunden för Systembolagets verksamhet när det gäller det sociala 

uppdraget, det vill säga samhällsuppdraget (Systembolaget 2015).7 

 

2.2 Systembolagets samhällsuppdrag och kampanjorganisation 

 
Systembolaget har ett viktigt samhällsuppdrag som går ut på att sälja alkohol utan vinstintresse. 
Systembolaget finns eftersom alkohol inte är som andra varor. Alkohol kan skada både direkt och 
indirekt, både på individnivå och i samhället i stort. Ju mer som dricks desto större blir skadorna – som 
våld, misshandel och sjukdomar. […] Utan Systembolagets ensamrätt skulle de alkoholrelaterade 
dödsfallen och sjukdagarna öka. I samhällsuppdraget ingår att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt med 
god service och att informera om riskerna med alkohol.8 

 

                                                
4 Transkriberingar av dessa intervjuer finns i min ägo. 
5 Få länder i världen tillämpar monopol på alkohol. När denna uppsats skrivs är det Colombia, Finland, Franska 
Polynesien, Gambia, Island, Kambodja, Kirgizistan, Makedonien, Malawi, Mauritius, Mongoliet, Norge och Sverige 
som gör detta. Vissa amerikanska delstater tillämpar dock varianter av alkoholmonopol. Detsamma gäller vissa 
provinser i Kanada. 
6 Under 1900-talets första hälft tillämpades även användandet av motboken som var en del av Brattsystemet. Motboken 
användes av Systembolaget mellan åren 1917-1955 och var en metod för att begränsa och kontrollera svenskarnas 
alkoholinköp. 
7 Ägardirektivet finns att läsa i sin helhet i SFS 2012:623. 
8 Citat taget från Systembolagets temahemsida Systembolaget historia. 
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En väsentlig del av samhällsuppdraget innebär att Systembolaget skall informera samhället om 

alkoholens skadeinverkningar. I detta syfte producerar Systembolaget kampanjmaterial i olika 

utföranden, exempelvis material till temahemsidor och reklamfilmer som de sedan sprider till 

allmänheten bland annat via television och internet. 

 Då Systembolaget är ett statligt bolag innebär detta att de inte omfattas av 

offentlighetsprincipen som regleras av tryckfrihetsförordningens, TF, 2 kap. (1949:105). Kort och 

koncist betyder detta att Systembolaget inte behöver lämna ut vissa uppgifter till allmänheten om de 

inte själva önskar göra så eller av andra lagstiftade skäl, måste göra det. Detsamma gäller även 

Systembolagets dotterbolag, IQ-initiativet AB (IQ). De utför också opinionsbildning i monopolets 

namn. På grund av att varken Systembolaget eller IQ omfattas av offentlighetsprincipen har det 

bitvis varit besvärligt att finna information om de två bolagen, dess relation och hur deras 

opinionsbildande verksamheter ser ut. För att lösa detta problem kontaktade jag både Systembolaget 

och IQ och arrangerade två intervjuer med XX på pressenheten på Systembolaget samt YY som är 

VD för IQ. Dessa intervjuer redogörs främst för i detta bakgrundskapitel men omnämns även på 

andra platser i uppsatsen. Vid min kontakt med XX erhöll jag också kontaktuppgifter till ZZ på 

Systembolaget. ZZ arbetar där som chef för kundinsikter och besvarade de frågor jag hade gällande 

hur Systembolaget genomför sina opinionsindex-undersökningar. Vi höll mejlkontakt mellan 2015-

11-05 - 2015-11-08. 

 Enligt XX9 ser Systembolaget IQ som sin kampanjorganisation och praxis är att 

Systembolagets vice vd eller vd är ordförande för IQ:s bolagsstyrelse. YY10 ville däremot inte 

benämna IQ som Systembolagets kampanjorganisation utan uppgav istället att IQ står oberoende av 

Systembolaget11. Enligt YY skiljer sig Systembolagets och IQ:s syften åt, där Systembolagets i 

huvudsak kretsar kring samhällsuppdraget och IQ:s kring att informera allmänheten om alkoholens 

skadeverkningar samt att finansiera alkoholforskning. Både XX och YY yttrade att det existerar 

skillnader mellan Systembolaget och IQ när det gäller bolagens respektive talutrymmen. XX och 

YY tycks vara eniga om att Systembolaget är låsta av samhällsuppdraget och det direktiv som 

tecknats mellan staten och Systembolaget, medan IQ kan verka mer fritt i sin opinionsbildning, då 

de inte omfattas av ägardirektivet. Emellertid granskar denna uppsats en av Systembolagets 

reklamfilmer och inte en av IQ:s, men det kan vara av intresse att få en förståelse för 

Systembolagets och IQ:s relation, eftersom de båda bidrar till den opinionsbildande verksamhet 

som rör alkoholen och dess skadeinverkan på människan och samhället i helhet. 

 

                                                
9 Intervjuad per telefon 2015-11-04. 
10 Intervjuad per telefon 2015-11-06. 
11 Enligt YY finansieras IQ till 100 % av Systembolaget och IQ:s budget för år 2015 ligger på 35 MSEK. 
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2.3 En ny alkohollag 

”Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen statsrådet Maria Larsson att tillkalla 

en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av alkohollagen (1994:1738)” (SOU 

2009:22). Utredningen antog namnet Alkohollagsutredningen och syftet med denna var att göra en 

total översyn av den då gällande alkohollagen (1994:1738) (SOU 2009:22). I ”Allmänna 

bestämmelser för försäljning och utelämnande av alkoholdrycker” som behandlas i det tredje 

kapitlet av SOU 2009:22 finns korrigeringar från 1994:1738, då det föreslås att kommersiell 

förmedling av starköl, sprit och vin ska förbjudas sedan det blivit tillåtet för privatpersoner att föra 

in alkoholhaltiga drycker för privat konsumtion och som ”i längden kan utgöra ett hot mot 

detaljhandelsmonopolet.” Del 8.3 av SOU 2009:22 utläser även att den restriktiva alkoholpolitiken 

och alkoholmonopolet bör försvaras genom följande stycke: 

Det svenska detaljhandelsbolagets, Systembolagets, ställning som monopolföretag vid detaljhandel med 
starköl, vin och spritdrycker är en av hörnpelarna i den restriktiva alkoholpolitiken. Detta har betonats 
senast i ett uttalande av riksdagens socialutskott (bet. 2008/09:SOU12) med anledning av ett antal 
motioner som berör monopolet. Utskottet anför där att man alltjämt anser att detaljhandelsmonopolet är 
ett av de viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och att det därför inte bör upphävas utan 
försvaras. Detta är också utgångspunkten för utredningens ställningstaganden. 

Det är intressant att se att regeringen vid tidpunkten, ansåg att alkoholmonopolet borde bevaras trots 

att en liberalkonservativ regering satt i regeringsställning. Detta kan anses vara ett kvitto på den 

restriktiva syn som oavsett partifärg generellt sett råder i Sverige. Det kan även vara relevant att 

känna till de förutsättningar som Systembolaget måste ta i beaktning när det gäller deras 

verksamhet. 

 

3. Tidigare forskning 
Denna uppsats avser jag placera inom ett retorikvetenskapligt fält med inriktning på relationen 

mellan retorik och reklam, men även teman som underförstådd argumentation, retorisk agens och 

konstruktion av självbild är centrala i uppsatsen. 

 Inom många vetenskapliga fält existerar omfattande forskning kring Systembolaget att ta del 

av. Främst riktas fokus ofta mot Systembolagets monopol. Också inom retorikvetenskapen finns 

tidigare forskning kring Systembolagets retorik med varierande ansatser. Ett exempel är hur statliga 

bolag såsom Svenska Spel och Systembolaget konstruerar sin trovärdighet i relation till motstridiga 

syften som Sanna Larssons kandidatuppsats ”Drick med måtta och spela lagom!” (2012)12 

behandlar. Däremot blir det besvärligt att överhuvudtaget finna tidigare forskning om 

                                                
12 Kandidatuppsats framlagd vid Södertörns Högskola. 
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Systembolagets reklamfilmer och i synnerhet Experten. Således kan här en lucka att ytterligare 

beforska detta antydas. 

 Då uppsatsen behandlar hur Systembolagets explicita samt implicita (dolda) argumentation 

tar sig uttryck i reklamfilmen, är teorier för att tolka dessa argumentationstyper nödvändiga. Här tar 

jag inspiration av Anders Sigrells avhandling Att övertyga mellan raderna (2001). Jag utvecklar 

Sigrells tankar under teorikapitlet. 

 Denna uppsats behandlar även begreppet retorisk agens. När jag eftersöker teorier kring 

retorisk agens dyker primärt den amerikanske forskaren Michael C. Leff upp. Leff har producerat 

flertalet texter om agensbegreppet. Ett exempel som uppsatsen också utgår ifrån, är Tradition and 

Agency in Humanistic Rhetoric (2003), i vilken Leff beskriver hur agensbegreppet kan inbegripa 

hur retorn påverkar sin publik, men även hur situationen och publiken påverkar retorn. Leff skriver i 

Tradition and Agency in Humanistic Rhetoric (2003, s. 139f.) om identitet och menar, att i en 

talsituation måste retorn göra publikens identitet till sin egen för att kunna förändra den. Denna 

uppsats tar sin utgångspunkt i Leff (2003) i analyskapitlets agensavsnitt. 

 Då jag avser att placera min uppsats inom retorikvetenskapens fält med särskild inriktning 

på reklam, blir tidigare forskning om just reklam ett viktigt område att kartlägga. Jag finner 

emellertid inte särskilt mycket svensk forskning om kopplingen mellan retorik och reklam. Däremot 

finns det mycket amerikansk forskning om detta. Ett undantag på den svenska fronten är Brigitte 

Mral & Larsåke Larssons bok Reklam och retorik. 10 fallstudier (2004). Boken utgör min 

utgångspunkt i min kritiska granskning av relationen mellan retorik och reklam. Mral och Larsson 

(2004) är särskilt relevanta för uppsatsens diskuterande del, då boken förmedlar en grund för kritisk 

granskning av relationen mellan reklam och retorik. Reklam och retorik. 10 fallstudier (2004) 

konkluderar att reklamens syfte är att övertyga eller att övertala. För att kunna lyckas med detta 

måste avsändaren anpassa sitt språk till mottagarna, men även skapa förtroende hos dem (Mral & 

Larsson 2004, s. 31-34). Reklamens uppgift blir att övertyga mottagarna om att de behöver just det 

som reklamen säljer utan att verka manipulativ, vilket samtidigt blir reklamens övergripande 

problem (Mral & Larsson 2004, s. 31-34). Boken innehåller tio fallstudier som med retoriken som 

analysverktyg tar sig an reklamens språk och påverkanskraft. Reklamens argument förbinds till 

ethos, logos och pathos för att undersöka hur argumenten är kopplade till mottagarnas förnuft samt 

för att se vilka känslor som väcks hos mottagarna genom reklamens argumentation (Mral och 

Larsson 2004, s. 31-34). 

 I bokens inledning genomför Mral och Larsson (2004) en genomgång av hur kopplingen 

mellan reklam och retorik ser ut. I denna genomgång tar Mral och Larssons (2004, s. 21) 

resonemang sin utgångspunkt i den klassiska retoriken, närmare bestämt i Aristoteles terminologi 

och i synnerhet ethosbegreppet. Detta uttrycks genom resonemang om Aristoteles insikter kring hur 
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man bör tilltala mottagarna för att övertyga, det vill säga genom bruket av ethos, logos och pathos, 

och menar att dessa är lika aktuella idag som då (Mral & Larsson 2004, s.21). 

 Fallstudierna delas in i tre huvudkategorier: reklamens genre, företagens reklam samt 

reklam och kampanjer. Reklamens genre analyserar ungdomar i relation till reklam, slogans och tv-

reklam. Företagens reklam behandlar och granskar reklam från större företag såsom ICA och 

Volvo. Till sist återstår reklam och kampanjer som beskriver Bibelkampanjen från år 2000. Det är 

främst delarna företagens reklam och reklam och kampanjer som är relevanta för denna uppsats, då 

Experten är en reklamfilm av ett bolag. Vidare kan reklamfilmen anses ingå i en kampanj eftersom 

ytterligare två delar av Experten (uppföljare) har utkommit under 2015. 

 Konklusionen om reklamens utveckling är att den går mot att bli alltmer underhållande 

samtidigt som den blivit en del av våra sociala, politiska och kulturella liv. Enligt Mral & Larsson 

(2004, s. 9) har reklamen gått från att enbart gälla den kommersiella sektorn till att också innefatta 

den icke-kommersiella sektorn, vilken inkluderar statliga bolag. Att göra reklamerna underhållande 

tilltar alltmer, där primärt humor är det grepp som används (Mral & Larsson 2004, s. 16). 

 Då ett av uppsatsens syften är att undersöka vilken självbild som konstrueras i Experten, är 

tidigare forskning inom detta ämnesområde också en nödvändighet. Miriam Salzer skriver om 

IKEA:s självbild i doktorsavhandlingen Identitity across borders - A study in the IKEA-World 

(1994) och hur IKEA har byggt upp sin identitet nationellt såväl som globalt, genom att ha skapat 

en stark företagsidentitet. Denna identitet visar sig i form av arbetskläder, slogans och metaforer 

som både definierar och uttrycker IKEA:s självbild. Salzer (1994) ger i sin doktorsavhandling 

verktyg för att undersöka företagsstrukturer för att sedan kunna säga något om företagets självbild. 

Denna uppsats tar således inspiration från Salzers (1994) tolkning av Alvesson & Berg (1988) när 

den undersöker hur Systembolagets självbild konstrueras i Experten. 

 

 

4. Teorier 
I detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkterna för de analyser som senare presenteras och 

besvarandet av uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen kretsar primärt kring narrativet för att 

undersöka dess funktion som argument, men behandlar även teorier och begrepp om retorisk agens, 

doxa och självbild. Samtliga delar är utvalda för att tillsammans utgöra den metod som komponeras 

med utgångspunkt i Lennart Hellspongs narrativa analysmetod. 
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4.1 Narrativ som argument 

Vi kan relatera till berättelser genom deras skeende, det vill säga berättelsens innehåll som 

utvecklar sig i tiden. Lennart Hellspong benämner hur berättelsen gestaltar ett skeende för modus 

eller förhållningssätt och beskriver hur man i modus kan urskilja tre dimensioner: en social, en 

kognitiv samt en språklig. Den sociala dimensionen handlar om berättelsens ram, den kognitiva 

dimensionen om berättelsens synvinkel och den språkliga dimensionen om berättelsens röst. Valet 

av social ram uttrycker berättelsens tänkta förhållande till dess tilltänkta publik och är viktig för att 

skapa pistis (förtroende). Skeendet måste alltid ses från en särskild synvinkel för att kunna formas 

till en berättelse och inom narratologin talas det därför ofta om fokalisering, det vill säga valet av 

fokus och hur detta val påverkar berättelsen och dess underliggande skeende (Hellspong 2014, s. 

137). 

 Berättelser löper i tid från en början till ett slut. Fenomenet kan kallas för en process 

(Hellspong 2014, s. 138). Retoriskt innebär detta att processen avser leda mottagaren från 

förutsättningarna till följderna. Dessa förlopp inbegriper både tid- och orsaksparametrar. 

Berättelsens process behöver inte följa skeendets, den kan börja i mitten av skeendet och sedan röra 

sig framåt eller bakåt. Dessa grepp kan på så sätt skapa dramaturgi (Hellspong 2014, s. 138). 

 En berättelse kan delas upp i olika delar och inleds vanligtvis med en introduktion eller en 

inledning. Den klassiska retoriken skulle benämna detta ett exordium, vars syfte är att fånga 

mottagarens uppmärksamhet (attentus). Därefter följer en orientering där mottagaren erhåller 

information om tid, plats och rum. Orienteringen efterföljs av förvecklingen, det vill säga när något 

överraskande eller oväntat sker, för att sedan följas upp genom en upplösning och till sist en 

utvärdering eller konklusion (Hellspong 2014, s. 138). 

 För att bättre förstå berättelsen som argument kan man undersöka dess inre struktur, vilket 

kan göras genom att använda sig av strukturalismen, det vill säga en tankeinriktning som intresserar 

sig för olika meningsskapande mönster. Här följer Hellspong textforskaren Algirdas Greimas 

modell för berättelsers grundschemata, som utläser att i princip alla historier är uppbyggda efter tre 

dimensioner: ”ett subjekt som strävar efter ett objekt, en givare som överlämnar något till en 

mottagare och en hjälpare till subjektet som ställs mot en motståndare”, men utgör också sex 

aktanter (faktorer) (Hellspong 2014, s. 139). Hellspong problematiserar Greimas modell. För att 

den ska bli retorisk måste vi förbinda den till en retorisk struktur, som i sin tur bygger på en vidgad 

berättelse och en social ram. Genom att dra in mottagaren som subjekt, har vi därmed förflyttat oss 

från vad texten talar om och rört oss till vad den förutsätter, det vill säga en retorisk situation 

(Hellspong 2014, s. 141). 

 Metanarrativens funktion avrundar den narrativa metoden och är avsedd att anknyta till 

mottagarens doxa, det vill säga de kulturförmedlade förgivettaganden som formar vår 
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verklighetsbild (Mats Rosengren 2008). Dessa kulturförmedlade förgivettaganden kan kopplas ihop 

med den underförstådda argumentationen, som uppsatsen redogör för i kommande kapitel. Enligt 

Rosengren (2008 s. 72, 77 samt 79f.) hjälper doxan mottagaren att avgöra vad som kan antas vara 

trovärdigt och värdefullt samtidigt som den förmedlar en nyckel till hur exempelvis en berättelse 

kan övertyga. 

 Denna uppsats använder sig av Hellspongs narrativ genom att följa Hellspongs mönster, där 

jag undersöker hur berättelsen presenteras, vilka karaktärer som medverkar, vad som skildras, hur 

konflikten ser ut samt hur upplösningen tar sig uttryck. Jag kommer även att applicera Greimas 

aktantmodell på reklamfilmen för att undersöka dess struktur och hur karaktärerna samspelar med 

varandra för att kunna nå fram med budskapet. 

 

4.2 Underförstådd argumentation 

Denna uppsats utgår från Anders Sigrells avhandling Att övertyga mellan raderna (2001) om 

underförstådd argumentation för att kunna urskilja hur Systembolagets reklamfilm anknyter till de 

outtalade förgivettaganden (doxa) samt använder sig av dold argumentation i reklamfilmen. 

 Att övertyga mellan raderna (2001) inleds med en reflektion kring hur våra attityder, åsikter 

och känslor påverkas av kommunikationen som förs med vår sociala omgivning. Särskilt 

argumentationen lyfts fram som betydande för vår åsiktsbildning (Sigrell 2001, s. 9). Enligt Sigrell 

(2001, s. 10) existerar flera typer av underförstådda inslag i argumentationer, en instans av dessa 

inslag är presuppositionerna. De skiljer sig från underförstådda skäl då de inte är en del av 

syllogistiska schematan. Istället föregås presuppositionerna utav ett antagande. 

 Begreppet underförstått reds ut och förklaras vara ett vardagsord och sätts i relation till 

SAOL:s definition av begreppet: ”mena men inte säga” (2001, s. 10f). SAOL:s definition 

problematiseras genom resonemang om att det är svårt att veta vad ordet mena verkligen står för, då 

det kan variera beroende av sändarens avsikt eller intention. Vidare finns problem med innebörden 

av ordet utsäga, då det visar hur komplext bandet mellan betydelse och språkligt uttryck är (Sigrell 

2001, s. 11). Sigrell (2001, s. 11) konkluderar till sist att hans definition av begreppet 

underförståddhet motsvarar ett redundant element i en kommunikation.  

 Sigrell (2001, s. 190) intresserar sig för tre typer av stilfigurer som samtliga refererar till 

underförståddheter och kategoriserar dessa enligt följande: bildmässiga stilfigurer såsom metaforen, 

kontrasterande stilfigurer såsom paradoxen och slutligen pragmatiska stilfigurer såsom hyperbolen 

och ironin. Av dessa stilfigurer framträder ironin som särskilt intressant för förståelsen av 

underförstådd kommunikation. Det går att urskilja både likheter och skillnader när det kommer till 

förståelsen av det underförstådda och ironin (Sigrell 2001, s. 10). Ironin är en allmänspråklig term 

som mer eller mindre alla har en klar uppfattning om vad termen åsyftar (Sigrell 2001, s. 206). Den 
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är också en form av underförstådd kritik som kan förstås på olika sätt, som en härmning med en 

negativ attityd till det som härmas. Ironin kan även användas positivt och 

kommunikationsbefrämjande, men samtidigt framföra kritik (Sigrell 2001, s. 233-234). Kritiker 

menar att ironin är en motsats, där den främsta invändningen mot detta är av teoretisk natur. Här 

framkommer det genom ett minimalt antal kontextuella ledtrådar, att det går fortare att bearbeta 

yttranden där meningen med det skiljer sig från dess bokstavliga betydelse. Så är fallet med ironin 

(Sigrell 2001, s. 107). 

 Ironin utmärks av att kontrasten mellan sändarens mening och vad sändaren faktiskt säger 

tydligt framkommer (Sigrell 2001, s. 211). Det existerar flertalet ironiska signaler eller ledtrådar, 

som samtliga möjliggör att en mottagare kan uppfatta ett yttrande som en ironi. Exempelvis 

lingvistiska signaler såsom hyperboler, fonetiska såsom avvikande röstkvalitet, extralingvistiska 

såsom höjda ögonbryn, paralingvistiska såsom harklanden och skratt och kroppsspråkliga såsom 

citationstecken i luften (Sigrell 2001, s. 211-212). 

 I denna uppsats tar jag inspiration från Sigrell (2001) genom att undersöka hur det 

ironiserande greppet som Experten använder sig av tar sig uttryck. Jag undersöker även vilka andra 

slags retoriska grepp och signaler som förekommer i reklamfilmen och vad dessa bidrar med. För 

att kunna urskilja dessa grepp och signaler använder jag mig av Sigrells lista på retoriska grepp och 

signaler. 

4.3 Retorisk agens 

För att kunna undersöka hur en berättelse samspelar med en läsare utav den, behöver vi relatera 

berättelsen till en retorisk situation. Enligt Lloyd F. Bitzers (1968) definition av den retoriska 

situationen består den av ett påträngande problem, en passande publik samt de retoriska villkor som 

är avgörande för hur budskapet kan framföras. Till de två senare räknar Bitzer (1968) även in 

kommunikatören, då dennes person är den dynamiska kraft som initierar en retorisk situation. Den 

retoriska situationen består således av en kommunikatör som avser påverka en publik för att genom 

deras hjälp lösa ett problem, vilket sker under inskränkande villkor. Bitzers definition innebär att 

varje situation blir retorisk när den genom användandet av kommunikation kräver en förändring. 

Den retoriska situationen styr även vad retorn kan använda sig av för retorik (Bitzer 1968). 

Exempelvis hör till berättelsens retoriska villkor att den måste fånga publiken och behålla deras 

intresse på ett snabbt sätt (Hellspong 2014, s. 136). Relaterat till Bitzers definition av den retoriska 

situationen som är central i denna uppsats, är även begreppet retorisk agens och dess innebörd. 

Uppsatsen utgår från en tredelad förståelse av begreppet, det vill säga medhavd, tilldelad och 

skapad agens, för att få en fördjupad förståelse av retorn, i detta fall Systembolaget. 
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 Elisabeth Hoff-Clausen, Christine Isager & Lisa S. Villadsen (2005) skriver i nummer 33/05 

av Rhetorica Scandinavica, att begreppet retorisk agens under 2000-talet har rönt stor 

uppmärksamhet inom retorikforskningen och i synnerhet i USA. Begreppet har visat sig vara ett 

nyttigt analysverktyg inom retoriken, då det retoriska språket skapar en verklighet, men samtidigt 

skapas av verkligheten genom retorns ordval. Därtill konstitueras retorn som en talare av samma 

verklighet (Hoff-Clausen, Isager & Villadsen 2005). 

 En forskare som har utmärkt sig inom agensforskningen är den amerikanaren Michael C. 

Leff, som vid ett besök på Köpenhamns Universitet 2005 uttryckte att retorisk agens kan översättas 

till ”the capacity to act” (Hoff-Clausen, Isager & Villadsen 2005). Översatt till svenska skulle detta 

bli förmågan att agera.13 Enligt Leff (2003) är retorn en rationell agent som beräknar användandet 

av persuasiva medel i förhållande till de fasta, yttre omständigheterna och genom olika medel avser 

nå ett mål med sitt agerande. Det existerar således förhållanden som påverkar retorns möjlighet att 

yttra sig. Dessa kan bland annat vara sociala, politiska och kulturella och skapas både av retorn själv 

men också av yttre omständigheter (Leff 2003). 

 Agensbegreppet aktualiserades som en följd av postmodernismens och upplysningens ideal, 

där de traditionella perspektiven på handlingsmöjligheter och beslutsamhet granskades genom nya 

glasögon. Människans agens är i den postmoderna definitionen varken rationell, objektiv eller 

koherent, men alltid situerad och påverkas av känslor, relationer, motiv och intressen (Leff 2003). 

 Leff har även författat Tradition and Agency in Humanistic Rhetoric (2003), i vilken 

agensbegreppet beskrivs kunna inbegripa hur retorn påverkar sin publik, men också hur situationen 

och publiken påverkar retorn. Denne måste i sitt sökande efter retoriskt handlingsutrymme anpassa 

sig till publikens traditionella identitet, inom vilken retorn kan skapa och omforma publikens 

förståelse, men även deras verklighet (Leff 2003). Således måste retorn i en talsituation göra 

publikens identitet till sin egen för att kunna förändra den. Retorn behöver alltså anknyta till samma 

doxa för att budskapet ska nå fram (Leff 2003). 

 Denna uppsats utgår från Leffs (2003) definition av retorisk agens för att kunna skapa en 

fördjupad förståelse av retorn, det vill säga Systembolaget och deras handlingsutrymme. Jag utgår 

från den tredelade agensen och beskriver hur denna ser ut i denna fallstudie samt diskuterar hur de 

yttre omständigheterna som Systembolaget måste ta i beaktning ser ut och hur de påverkar dem. 

 

4.4 Självbild 

Miriam Salzer (1994) är uppsatsens utgångspunkt när det handlar om att kunna förstå hur 

Systembolagets självbild konstrueras i Experten. Salzers doktorsavhandling Identitity across 

                                                
13 Min översättning. 
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borders - A study in the IKEA-World14 (1994) beskriver hur IKEA genom sin företagsstruktur 

konstruerar sin självbild. Avhandlingens teori blir en intressant och relevant utgångspunkt när 

uppsatsen undersöker hur Systembolagets självbild konstrueras i Experten. 

 Meningsskapande är en process där vi använder symboler för att skapa förståelse. 

Symbolerna är kommunikativa och utgörs av till exempel slogans, loggor och arbetskläder och de 

kan hittas överallt i organisationer i samhället (Salzer 1994, s. 32). Det är genom användandet av 

dessa symboler som vi kan skapa gemensamma betydelser och skapa självbilder (Salzer 1994, s. 

32). Salzer nämner (1994, s. 33) Alvesson & Berg (1988) som urskiljer tre olika slags symboler; 

verbala, materiella samt verkanssymboler. Verbala symboler kan utgöras av språk, berättelser (som 

Experten) och slogans, medan materiella symboler kan vara produkter och byggnader (butiker i 

Systembolagets fall) och slutligen kan verkanssymboler utgöras av till exempel draman (som i 

Experten). 

 Salzer (1994, s. 35) menar att den organisatoriska identiteten inte är något som väntar på 

företaget, utan snarare är ett grepp som organisationerna, medvetet som omedvetet, kan uttrycka på 

olika sätt. Den organisatoriska identiteten utgörs snarare av hur en grupp individer definierar sin 

organisation. Deras kollektiva själ representeras genom hur de talar och agerar (Salzer 1994, s. 35). 

Definitionen av den organisatoriska identiteten utgörs av att identiteten är kollektivt självuppfattad 

av en grupp individer för att skapa mening åt deras organisation (Salzer 1994, s. 35) . Detta 

perspektiv är relevant eftersom uppsatsen undersöker hur Systembolagets självbild konstrueras i 

Experten. Genom att Systembolaget upprättar en kollektiv organisatorisk identitet och marknadsför 

denna kan mottagarnas uppfattning av Systembolaget formas. Mottagarnas uppfattning av 

Systembolagets organisatoriska identitet kan via Salzer (1994) avtäckas genom att studera hur 

Systembolaget uttrycker denna identitet, vilken kan ta sig uttryck genom exempelvis personalens 

arbetskläder eller andra förenande eller, för Systembolaget, på andra sätt utmärkande symboler. 

 

 

5. Metod och material 
I denna uppsats genomförs en fallstudie av hermeneutisk karaktär av reklamfilmen Experten, i 

vilken tolkandet av delen är central för att kunna förstå helheten. Fallstudien av artefakten 

genomförs genom en tillämpning av Lennart Hellspongs variant av en narrativ analys, för att 

beskriva hur Systembolagets argumentation ter sig i reklamfilmen. Denna kompletteras genom en 

analys av reklamfilmens underförstådda argumentation, i vilken Anders Sigrells teorier (2001) 

agerar utgångspunkt. Därtill tillkommer även en genomgång av retorisk agens, där Michael C. Leff 
                                                
14 Framlagd på Department of Management & Economics vid Linköpings Universitet. 
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(2003) samt Hoff-Clausen, Isager & Villadsens förståelse av begreppet (2005) utgör uppsatsens 

utgångspunkter. Sedan följer en analys av hur Systembolagets självbild konstrueras genom 

narrativets argumentation, där inspiration och definition tas från Salzer (1994) och Alvesson & Berg 

(1988). Till sist genomförs en kritisk granskning av relationen mellan reklam och retorik med hjälp 

av Mral & Larsson (2004). 

Agensbegreppet hjälper till i förståelsen av det handlingsutrymme som Systembolaget konstruerar i 

reklamfilmen. 

 Även Lloyd F. Bitzers (1968) retoriska situation en väsentlig del för att kunna utläsa vilka 

nödvändigheter som Systembolaget möter. Uppsatsen undersöker således Systembolagets publik, 

vilket ethos Systembolaget utgår ifrån samt vilka villkor, det vill säga lagar och traditioner (se 

bakgrundskapitlet) som figurerar i bakgrunden och som kan vara viktiga för att publiken ska förstå 

reklamfilmens kontext. Dessa teorier är behjälpliga på olika sätt. Den retoriska situationen, doxa 

samt den retoriska agensen utgör teoretiska perspektiv och ger verktyg som hjälper till att tolka, 

medan Hellspongs narrativa analysmodell snarare hjälper till att sortera ut vad vi ser i reklamfilmen 

och synliggör doxa. 

 Utöver ovan nämnda begrepp och teoretiker används även Svensk författningssamling, SFS, 

för uppslag av relevanta lagar och författningar gällande alkoholmonopol. Dessa används primärt 

till det inledande kapitlet av uppsatsen som behandlar Systembolagets historia samt hur 

Systembolaget regleras. Lagtexterna utgör även en tvingande omständighet för denna uppsats, 

eftersom lagstiftningen måste tas i beaktning i värderingsfasen av analyskapitlet. 

 

5.1 Material 

Systembolaget utkommer årligen med flertalet reklamfilmer utöver annan typ av opinionsbildande 

material. Uppsatsen behandlar Experten från 2015, då den använder sig av både explicit och 

implicit (dold) argumentation samt för dess tydliga narrativ. Utöver detta använder sig Experten 

också av ironi, något som tas upp i uppsatsens analyskapitel gällande den dolda argumentationen. 

Reklamfilmen är cirka en minut lång och återfinns på Systembolagets egna YouTube-kanal, deras 

hemsida samt deras sociala medier.15 

 Jag har valt ut Experten för att den har uppmärksammats i sociala medier under hösten 2015. 

Många användare på det sociala mediet Facebook har reagerat på reklamfilmen genom bland annat 

kommentarer i reklamfilmens kommentarsfält på Systembolagets egna Facebook-sida. I skrivande 

stund (2016-01-21) har Experten 6,700 gilla-markeringar, 569 kommentarer, 249 delningar och har 

setts 3,5 miljoner gånger, bara på Facebook. 

                                                
15 Ytterligare två delar av Experten utkom efter att denna uppsats påbörjades. 
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5.2 Narrativ analysmetod 

Hellspongs narrativa analys går ut på att söka efter mönster i berättelser och genom metoden kan 

man även studera berättelsens tendens. Är en berättelse ute efter att övertyga och hur sker i sådana 

fall detta övertygande? Öppet eller dolt? Uppsatsen studerar således både den explicita samt den 

implicita argumentationen som förs genom både tal (dialog) och den textremsa som visas i slutet av 

reklamfilmen. Här studeras även Expertens skeende och struktur, det vill säga huruvida berättelsen 

är till exempel kronologisk eller inte. Genom Greimas aktanter och dimensioner utreds också vem 

som är subjekt, objekt, givare, hjälpare, mottagare och motståndare i Experten. Avslutningsvis 

värderas Experten som berättelse, där det undersöks huruvida den fyller sin avsedda funktion eller 

inte. 

 Genom den narrativa metoden urskiljer och tolkar uppsatsen hur Systembolaget och 

reklamfilmens karaktärer gestaltas, men också hur argumentationen förs. Viss typ av argumentation 

som reklamfilmen använder sig av kan vara självklar för särskilda mottagare som är uppvuxna med 

Systembolaget och har kännedom om dess verksamhet. Samma typ av argumentation kan bli helt 

obegriplig för andra mottagare som inte är uppvuxen under samma premisser eller besitter samma 

förförståelse. Doxan spelar därför här en viktig roll i denna tolkningsprocess och resultaten 

presenteras i uppsatsens analyserande kapitel. Narrativets funktion i konstruerandet av 

Systembolagets självbild, diskuteras i uppsatsens diskuterande kapitel.  

 

5.3 Dold argumentation 

Uppsatsens analyserande kapitel tar sin utgångspunkt i Sigrells (2001) definition av 

underförståddhet för att förstå hur Systembolaget använder sig av dold argumentation i 

reklamfilmen Experten. Här studerar uppsatsen i synnerhet de presuppositioner och olika ironiska 

signaler och ledtrådar som framkommer i reklamfilmen, men även övriga retoriska stilfigurer som 

kan uppkomma. 

 Resultaten redovisas i uppsatsens analyserande kapitel, där analysen är bidragande i 

skapandet av porträtteringen av den doxa som reklamfilmen anknyter till. 

 
5.4 Retorisk agens och självbild 

Leffs (2003) definition av agensbegreppet är en central utgångspunkt i uppsatsens analys av 

Systembolagets handlingsutrymme. Här används också Alvesson & Bergs (1988) tredelade syn på 

symboler; de verbala, de materiella samt verkanssymboler, som Salzer (1994) presenterar, för att 

kunna urskilja hur Systembolagets självbild konstrueras i reklamfilmen Experten. Varje del av den 
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tredelade symbolsynen redogörs för i uppsatsens analyserande kapitel och följs därefter utav en 

sammanfattning där resultaten presenteras. 

 

 

6. Analyser 
Vid analysen av artefakten placeras särskilt fokus på varför Systembolaget har producerat denna 

reklamfilm. Kapitlet inleds därför med en genomgång av reklamfilmens retoriska situation, där 

påträngande problem, retorisk publik samt retoriska villkor presenteras. Därefter följer den 

narrativa analysen där reklamfilmens berättelsedimensioner undersöks samt hur dessa framställs. 

Här appliceras Lennart Hellspongs (2014) variant av den narrativa analysen, vilken även inkluderar 

Algirdas Greimas modell för att kunna granska hur reklamfilmens berättelsestruktur ser ut. 

 Analyskapitlet fortsätter sedan genom en analys där reklamfilmens olika 

argumentationstyper, explicit samt implicit argumentation, undersöks. Detta görs genom en 

tillämpning av Anders Sigrells (2001) teorier om underförstådd argumentation. Vidare analyseras 

hur Systembolaget konstruerar sin självbild i reklamfilmen och här tas utgångspunkten från Salzer 

(1994) samt Alvesson & Berg (1988). Där granskas hur Systembolagets organisatoriska identitet ser 

ut och den kan kopplas till deras självbild. 

 Kapitlet avrundas till sist genom en analys av Systembolagets retoriska agens, där Michael 

C. Leffs (2003) definition av agensbegreppet agerar utgångspunkt, för att kunna definiera hur 

Systembolagets talutrymme ter sig. 

 

6.1 Retorisk situation 

Den retoriska situationen utgörs i denna uppsats av Systembolagets opinionsbildande arbete och 

mer specifikt den som gäller för reklamfilmen Experten från 2015. Systembolaget har vid 

produktion av reklamfilmer som denna, en del tvingande omständigheter att förhålla sig till. För det 

första behöver Systembolaget ta rådande lagstiftning i beaktning, i detta fall primärt alkohollagen 

(2010:1622), som är en bred lag innefattandes allt från hur alkohol får säljas till marknadsföras i 

Sverige. För det andra behöver också Systembolaget agera i enlighet med det ägardirektiv som 

tecknats mellan dem och staten (2012:623). För det tredje behöver även Systembolagets internt 

upprättade riktlinjer upprätthållas. 

 Systembolagets påträngande problem är att drygt 1/4 av Sveriges befolkning inte anser att 

Systembolaget och alkoholmonopolet är bra (varken som idé eller butik), att allt fler svenskar 

handlar alkohol på andra sätt än via Systembolaget samt EU:s importregler som tillåter 

befolkningen att importera större mängder alkohol. Systembolaget försöker åtgärda de påträngande 

problemen genom Experten, vilket utgör deras retoriska handling i situationen. Systembolagets 
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retoriska metod blir således informerande marknadsföring av olika slag, till exempel reklamfilmer 

som denna. Den retoriska publiken kan vid detta inledande skede av analysen anses vara hela 

Sveriges befolkning som är minst 20 år fyllda, då det i mina intervjuer med XX och YY tydligt 

framkom att IQ främst vänder sig till den yngre publiken medan Systembolaget till de som är minst 

20 år fyllda och därmed kan konsumera på Systembolaget. Slutligen utgörs de retoriska villkoren av 

den lagstiftning som förordar hur Systembolaget får och kan marknadsföra sig själva och sina varor. 

Därtill kan även de traditioner som råder i Sverige tillräknas de retoriska villkoren. Med traditioner 

avses här Sveriges långa historia av alkoholmonopol som befolkningen vuxit upp under och som 

kan tillräknas allmän kännedom, då hela befolkningen känner till Systembolaget. 

  

6.2 Narrativ analys 

I Experten presenteras berättelsen i kronologisk ordning och i exordiet skapas en orientering över de 

karaktärer som medverkar i berättelsen genom att vi får möta fem butiksmedarbetare samt en 

butiksföreståndarinna på Systembolaget. Var de befinner sig tydliggörs genom att samtliga 

karaktärer bär Systembolagets profilerade arbetskläder samt genom den bakgrundsdekor som tydligt 

signalerar att de befinner sig i en Systembolagsbutik. Därefter visas även två inbjudna män, det vill 

säga ”experten” och hans assistent. Tidigt i reklamfilmen får tittarna veta att de två senare är från 

USA. Reklamfilmens sociala dimension utgörs av detta persongalleri, det vill säga dess karaktärer 

och är viktiga för att skapa tillit hos publiken. Det är därför troligt att Systembolaget använder 

karaktärer av olika etniciteter, kön och åldrar för att kunna skapa pistis hos flertalet typer av 

individer bland mottagarna. 

 Vidare samlar butiksföreståndarinnan i exordiet de anställda och informerar samtliga om att 

de ska få besök av en butiksexpert genom den ethosstärkande passagen: ”Han är en av världens 

främsta butiksexperter. Det ska bli så spännande att höra vad han tycker om oss.”16 I hennes hand 

uppvisar hon även hans bok. I reklamfilmen utgör butiksföreståndarinnan, butikspersonalen och 

assistenten enbart biroller och lämnar huvudrollen åt experten som för merparten av reklamfilmens 

dialog. Enbart två avvikelser från detta inträffar, vilket inträffar när butiksföreståndarinnan talar i 

reklamfilmens exordium samt peroratio. 

 Exordiets passage bör rimligtvis skapa attentus för en svensk som är uppvuxen med 

alkoholmonopol och restriktiv alkoholförsäljning, då exordiet antyder att experten ska lämna råd för 

att reformera Systembolaget på något vis. Systembolaget har under de senaste sextio åren 

reformerats och undergått betydande liberaliseringar, men har oupphörligt verkat som ensam aktör 

på marknaden. Därför torde Systembolagets agerande i reklamfilmen, det vill säga att anlita en 

                                                
16 Transkribering av reklamfilmen i dess helhet återfinns i uppsatsens appendix. 
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försäljningsexpert från ett land som inte tillämpar alkoholmonopol, alstra en nyfikenhet bland 

tittarna kring vad som kommer att ske. 

 I orienteringen äntrar experten bilden och lämnar sina expertråd beträffande hur butiken kan 

maximera sina försäljningsvolymer genom diverse merförsäljningstekniker. 

Experten uppmärksammar i synnerhet fem områden där han anser att Systembolaget är otillräckliga 

och levererar därpå fem åtgärder för dessa områden. Genom detta porträtteras experten vara en 

lösningsorienterad individ vars arbetsteknik utvecklats med ett orsak-verkan-samband i åtanke. De 

problem- och lösningsformuleringar som skildras i reklamfilmen är: 

 

1. Butiken har ett alldeles för stort sortiment av drycker. 

Experten argumenterar att ”de flesta kunderna ändå bara köper storsäljarna”. Lösningen blir 

således att begränsa sortimentet för att på så sätt maximera försäljningen och därigenom 

vinsterna. 

2. Butikens konstruktion resulterar i att öppna ytor uppstår, vilket medför att kunderna har 

möjlighet att gå direkt till kassalinjen utan att passera hela butiken. 

Experten argumenterar att kunderna skall stanna längre i butiken, då konsumtionen kommer att 

öka till följd av detta. Experten konkluderar således att butiken kan maximera vinsterna genom 

en ombyggnation av butiken. 

3. Avsaknaden av specialerbjudanden är påtaglig. 

Experten uttrycker enbart detta. Inga argument lämnas till varför dessa erbjudanden borde 

införas. Däremot antyds det genom grafiska effekter att butiken borde införa detta för att 

maximera försäljningen och därmed också vinsterna. Till dessa grafiska effekter hör hängande 

skyltar från taket, där texten: ”Köp 2 betala för 1” kan utläsas. 

4. Butikens sidogavlar står tomma. Experten problematiserar detta genom en grafisk effekt som 

uppvisar hur fyllda gavlar skulle kunna ta sig uttryck. Samtidigt resonerar han kring hur 

forskning visar att dessa (gavlarna) generellt är de bästa platserna i butiken för försäljning. 

5. Avslutningsvis har butiken inga lockvaror17 vid kassalinjen. Experten uppmärksammar enbart 

denna avsaknad och lämnar inga argument för varför butiken bör införa sådana 

försäljningsgrepp. Som ersättning för avsaknaden av verbalt uttalade argument förstärks 

expertens råd istället grafiskt. Assistenten skjuter fram ett pappställ vars hyllplan exponerar 

tequilaflaskor. På pappstället står även texten ”tequila” och en glad kaktus i sombrerohatt 

porträtteras. 

 

                                                
17 Systembolagets översättning av termen ”impulce buys”. 
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Reklamfilmens upplösning sker till sist när butiksföreståndarinnan avrundar med att berätta för 

experten och hans assistent, att det inte går att sälja alkohol på deras sätt i Sverige. Konklusionen 

och därigenom reklamfilmens avslut erhåller mottagarna genom den textremsa som i slutet utläser: 

”Det svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda, men det räddar ungefär 2000 liv varje år. Läs 

mer på varforsystembolaget.se.” 

 Den kognitiva dimensionen åskådliggör berättelsens synvinkel, vilken i reklamfilmen utgörs 

av Systembolagets syn på alkoholförsäljning. Det är i reklamfilmen otydligt huruvida det är tänkt 

att butiksexperten ska lämna försäljningsråd eller vad hans tilltänkta syfte egentligen är. Denna 

otydlighet framkommer primärt i den språkliga dimensionen genom exordiets passage: ”Han är en 

av världens främsta butiksexperter. Det ska bli så spännande att höra vad han tycker om oss.” I 

passagen explicitgörs aldrig vad butiksexperten ska bistå Systembolagsbutiken med. I förvecklingen 

mot reklamfilmens avslut antyds emellertid att det skett något slags missförstånd, då butiksexperten 

presenterat områden och lämnat råd som inte går att praktisera i enlighet Systembolagets riktlinjer. 

Reklamfilmen som påbörjades vid kassalinjen avslutas också där efter att samtliga karaktärer 

vandrat ett varv runt butiken, vilket tydligt signalerar för mottagarna att berättelsen också nått sitt 

slut. 

 

6.2.1 Algirdas Greimas modell 

För att förstå berättelsens dynamik undersöker uppsatsen också Expertens struktur utifrån 

Hellspongs (2014) tolkning av Greimas berättelseschema. Denna tolkning är uppbyggd på 

grundantagandet att alla historier inrymmer följande delar; ett subjekt som strävar efter ett objekt, en 

givare som överlämnar någonting till en mottagare samt en hjälpare till subjektet som ställs mot en 

motståndare. Dessa faktorer utgör Greimas aktanter. I Experten strävar Systembolaget efter att 

upprätthålla sin position som ensam aktör på den svenska alkoholmarknaden genom att skapa och 

upprätthålla deras renommé samt tillit hos den svenska befolkningen. Butiksexperten ger 

butikspersonalen (indirekt också mottagarna) visuella medel och argument som styrker 

Systembolagets ansvarstagande ställning, även fast detta inte är hans intention. Det här medför att 

butiksexperten och hans assistent framställs som antagonister till det svenska alkoholmonopolet. 

Sammanfattat i en aktantanalys av reklamfilmen kan det se ut såhär: 
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      SYSTEMBOLAGET        SYSTEMBOLAGETS SAMHÄLLSUPPDRAG      SVENSKA FOLKET 

    Givare         Objekt                        Mottagare 

  

          

            

  Hjälpare         Subjekt                          Motståndare 

BERÄTTARE & EXPERTEN      MOTTAGAREN SOM LYSSNADE/TITTADE         EXPERTEN 

 

 Figur 1. Greimas analysmodell applicerad på Experten 

 

I aktantanalysen ser vi att strukturerna bygger på varandra, det vill säga att de har ett rekursivt 

förhållande. Detta medför att olika tolkningar uppstår, som i sin tur fylls med varierande innehåll av 

varje enskild mottagare. Här blir mottagarnas subjektiva tolkanden snarare rekonstruktioner av 

berättelsens struktur än absoluta och objektiva konstruktioner. 

 Greimas modell inrymmer tre dimensioner som rör intention, kommunikation samt konflikt. I 

Experten sätts berättelsen i rörelse genom Systembolagets intentioner, vilka är att uppvisa en 

ansvarsfull bild av alkoholförsäljningen utåt för att upprätthålla deras anseende samt kundernas tillit 

gentemot dem. Detta torde också vara syftet bakom att producera en sådan reklamfilm. Syftet och 

kontrasteringen som experten skapar med sin försäljningsteknik konstruerar också berättelsens 

konflikt. Berättelsens konflikt skapar i sin tur dramaturgi. I reklamfilmens fall kan de störande 

krafterna mellan expertens respektive Systembolagets sätt att sälja alkohol anses utgöra berättelsens 

konflikt. 

 I filmens fall verkar inte konflikten finnas till för att lösas, snarare tycks konflikten existera i 

form av ett retoriskt grepp, där mottagaren inte ska kunna säga emot Systembolagets argumentation, 

för att konflikten accentuerar att Systembolaget är den mest ansvarsfulla aktören när det kommer till 

alkoholförsäljning. För att kunna häva den spänning som uppstår i och med konflikten behövs 

kommunikation och ges i detta fall på ett informerande sätt. Systembolaget informerar mottagarna 

om hur deras försäljningssätt av alkohol ser ut och fungerar i praktiken, hur de inte får eller kan 

drivas av ett vinstintresse (regleras av ägardirektivet) och därför inte tillämpar olika 

merförsäljningstekniker. När butiksföreståndarinnan i konklusionen tillkännager att det inte går att 

sälja alkohol på expertens sätt i Sverige, går hon från att vara ett passivt objekt till ett aktivt subjekt. 

Hennes beteende skapar en bild av en tillbakadragen svensk som låter den ivrige amerikanen få 
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talutrymme till han är färdig med sina utlägg. Först då tar hon ton och informerar honom om hur det 

fungerar i Sverige. 

 Experten använder sig av metanarrativ i slutet av reklamfilmen när textremsan: ”Det 

svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda. Men det räddar ungefär 2000 liv varje år. Läs mer 

på varforsystembolaget.se.” visas. Textremsan som funktion ger berättelsen en dubbel intrig, både 

en enskild (butiksexemplet som porträtteras i reklamfilmen), men också en historisk, det vill säga 

att Systembolaget har varit verksamma i 60 år. Denna funktion ger berättelsen ett djup samt 

konstruerar en anknytning till doxa. 

 Den narrativa analysen avslutas med en värdering av reklamfilmen, där syftet är normativt. 

Experten kan anses leva upp till sitt syfte att förmedla en ansvarsfull bild av det svenska 

alkoholmonopolet, där alkohol säljs under restriktiva former. Många inslag i reklamfilmen såsom 

butiksinredningen och arbetskläderna återspeglar hur det verkliga Systembolaget ser ut. 

 Reklamfilmens berättelse som social konstruktion öppnar för politisk kritik, i detta fall kring 

det mycket omdebatterade ämnet alkoholförsäljning. Sätts Experten in i ett politiskt sammanhang, 

hade reklamfilmen kunnat tänkas bidra till konsumtionssamhällets myter, om inte just 

Systembolaget stod som avsändare. Systembolaget blir genom denna reklamfilm därför inte länken 

till den sociala samhörighet som andra typer av reklamfilmer kan skapa hos sina mottagare. 

Emellertid skapar reklamfilmen här ett utrymme för den nationella samhörighet som 

alkoholmonopolet skapar, både för alkoholmonopolets förespråkare och motståndare. 

 När det gäller hur den, av Systembolaget, tilltänkta målgruppen har reagerat på 

reklamfilmen kan jag inte lämna något konkret svar. Emellertid kan jag konkludera att Experten-

franchaisen har erhållit många kommentarer i kommentarsfältet på Systembolagets Facebooksida 

och omnämns i flera opinionsbildande forum, där varierande åsikter kring reklamfilmernas 

verklighetsförankring uttrycks och debatteras. 

 Sammanfattningsvis har Systembolaget lyckats producera en reklamfilm som mottagarna tar 

emot och reagerar på, vilket har lett till att Experten har debatterats och diskuterats främst i på 

internet. 

 
6.3 Analys icke-explicit argumentation 

Den dolda argumentationen som förs i Experten sker främst genom ett ironiserande grepp som tar 

sig uttryck genom att reklamfilmen framställer den amerikanska experten som en försäljningsbesatt 

individ, för att sedan kontrastera detta beteende gentemot Systembolagets socialt ansvarstagande 

försäljningskultur. I reklamfilmen kan primärt butiksföreståndarinnan, men sekundärt även den 

tysta personalen, anses utgöra denna ansvarstagande kultur. Experten (som rollfigur) ges utrymme 

att presentera sitt försäljningssätt för att sedan antiklimaktiskt inte få igenom sitt försäljningssätt, 
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vilket framkommer dels genom filmens avslutande passage, men även genom textremsan. Genom 

bruket av denna typ av underförstådd argumentation försöker Systembolaget etablera samt förmedla 

en ansvarsfull och positiv syn av sig själva hos mottagarna. Jag tolkar rollfigurens enda syfte med 

att medverka i reklamfilmen vara att förmedla hur Systembolaget inte drivs utav ekonomiska 

intressen, utan snarare av det sociala samhällsuppdrag som tecknats mellan staten och dem. Således 

blir rollfiguren endast en aktör i förmedlingen av denna självbild. 

 Jag finner det stundtals svårt att tolka vad reklamfilmens syfte är, i synnerhet då jag behöver 

skilja på den fiktiva Systembolagsbutikens syfte och det verkliga Systembolagets syfte. I 

reklamfilmen konstrueras en verklighet som inte alltid överensstämmer med verklighetens 

Systembolag. Verklighetens Systembolag skulle troligtvis aldrig anställa en försäljningsexpert 

eftersom deras syfte inte är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det verkliga Systembolagets 

syfte tolkar jag vara att etablera och förmedla en ansvarsfull försäljning av alkohol. Däremot är det 

svårare att urskilja den fiktiva Systembolagsbutikens syfte, som inte framkommer av reklamfilmen, 

vilket jag nämner i den narrativa analysen. Här har jag svårt att förstå vad den fiktiva 

Systembolagsbutiken önskade uppnå genom att anställda denna försäljningsexpert. Det explicitgörs 

aldrig och jag anser heller inte att det framkommer genom icke-explicit argumentation. Min 

tolkning blir därför att det fiktiva Systembolagets syfte kan vara att förmedla det verkliga 

Systembolagets bild till konsumenterna. Här anser jag att SAOL:s definition (Sigrell 2001, s. 10f.) 

av underförståddhetsbegreppet passar väl in, det vill säga ”[att] mena men inte säga”, då det ändå 

framkommer att Systembolaget vill säga något, men vad detta något är, preciseras aldrig. Som 

Sigrell (2001) belyser, skapas det här en krock mellan sändarens (Systembolaget) mening och vad 

sändaren faktiskt säger. Budskapet förmedlas genom bruk av lingvistiska signaler, där främst den 

pragmatiska stilfiguren, hyperbolen, framträder i reklamfilmen. Detta tydliggörs genom att allt 

experten uttrycker förstärks dramatiskt genom visuella sätt (grafik) för mottagarna. När 

merförsäljning vid kassalinjen nämns av experten mot reklamfilmens konklusion, visualiseras och 

förlöjligas merförsäljningen genom ett ställ av papp föreställandes en glad kaktus bärandes en 

sombrerohatt. På pappställets hyllplan exponeras också tequilaflaskor, vilket ytterligare förstärker 

det redan redundanta budskapet om att merförsäljning och lockvaror, för att använda 

Systembolagets terminologi, vid kassalinjen är någonting mycket negativt. Pappstället är ytterligare 

ett uttryck för den ironisering som framställs i reklamfilmen. Just pappstället är ett ting, som 

reklamfilmen genom personalens frågande ansiktsuttryck, framställer som uppenbart aldrig skulle 

förekomma i en Systembolagsbutik. 

 När butiksföreståndarinnan till sist deklarerar att det inte fungerar att sälja alkohol på 

expertens sätt i Sverige sker en ironisering av hans råd genom skapandet av en polarisering mellan 

Sveriges och andra länders försäljningssätt. Det antyds därmed att det finns något svenskt, en 
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svenskhet, och något icke-svenskt. Det icke-svenska utgörs i reklamfilmen av det amerikanska, men 

kan även utgöras av alla andra länder som inte tillämpar alkoholmonopol av något slag. 

Systembolaget särskiljer Sverige från många andra länder, vilket enligt reklamfilmens 

argumentation underförstått gör Sverige till ett föredöme, men för att förstå denna underförstådda 

argumentation måste mottagarna ha tillgång till det kulturella förgivettagandet (doxan) att den 

svenska alkoholpolitiken är ansvarsfull. Experten (som rollfigur) tvingas genom denna slags 

argumentation representera ett försäljningssätt av alkohol, som i detta fall framställs negativt och 

tycks baseras på en amerikansk nidbild av en försäljningsbesatt kultur. Filmen bygger också 

föreställningar om honom som en amerikansk säljare, som kan sälja vad som helst till vem som 

helst. Frågor uppstår kring vad som är svenskt och vad som är amerikanskt genom reklamfilmens 

berättelse. 

 Efter att butiksföreståndarinnan deklarerat hur det inte fungerar att sälja alkohol i Sverige, 

för hon explicitgör aldrig hur det fungerar (här träder återigen mottagarens doxa fram och fyller i 

det som inte explicitgörs i tolkningen), skrattar experten åt henne. Skrattet utgör en paralingvistisk 

signal som återigen förstärker polariseringen mellan de olika försäljningssätten, där experten tolkas 

tro att butiksföreståndarinnan är ironisk. För expertens sätt fungerar i USA och många andra länder, 

varför skulle det då inte fungera i Sverige. Genom denna signal förlöjligas experten, då det antyds 

att han inte begriper syftet med det svenska alkoholmonopolet. Denna oförmåga som experten 

framställs besitta, kan leda till att Systembolaget kan uppfattas vara den verkliga allvetande 

experten. 

 Sammanfattningsvis använder sig Experten primärt av de retoriska greppen ironisering och 

hyperboler i sin underförstådda argumentation. Det går även att urskilja flera av Sigrells (2001) 

listade signaler i reklamfilmen, bland annat lingvistiska signaler i form av hyperboliseringen. Här 

åsyftar jag främst hur reklamfilmens visuella medel förstärker det talade i den mån att det ibland 

uppfattas som dramatiserande grepp. Även paralingvistiska signaler i form av skratt framträder i 

reklamfilmen och ger mottagaren intrycket av att experten tolkar butiksföreståndarinnans 

deklaration kring Systembolagets försäljningssätt vara ironiskt. Genom detta grepp löjliggörs 

experten på grund av hans oförmåga att begripa varför Systembolaget existerar. Mottagarna vill 

troligtvis inte löjliggöras som experten och tvingas därmed mer eller mindre att välja 

Systembolagets sida. Detta skapar i sin tur en bild av Systembolaget som den verkliga allvetande 

experten. Reklamfilmen kan på grund av detta anses ha flera förståelsedimensioner. 

 Genom Sigrell (2001) kan jag också urskilja att en polarisering skapas, genom vilken 

följdfrågor uppstår, såsom vad som är svenskt och vad som är amerikanskt. Reklamfilmen torde 

kunna alstra en nationell samhörighet genom att definiera en svenskhet som kretsar kring alkohol, 

vare sig man är en förespråkare eller motståndare av Systembolagets ensamrätt. 
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6.4 Självbild och retorisk agens 

I uppsatsens analys av Systembolagets konstruerade självbild tas utgångspunkt i Salzers (1994) 

tolkning och utvidgning av Alvesson & Bergs (1988) symboler, för att kunna se vilka som träder 

fram i Experten. Detta görs för att kunna tolka hur dessa symboler tillsammans utgör den 

organisatoriska identitet som självbilden kopplas till. Experten använder sig av flera typer utav 

kommunikativa symboler för att skapa och förmedla Systembolagets självbild. När det gäller de 

verbala symbolerna återfinns dessa i form av reklamfilmens berättelse samt genom den dialog som 

karaktärerna för. I språkbruket kontrasteras experten från butiksföreståndarinnan, då experten 

använder sig av en krångligare terminologi och språk än butiksföreståndarinnan. De materiella 

symbolerna utgörs dessa av den Systembolagsbutik som karaktärerna befinner sig i, de arbetskläder 

som personalen bär och de produkter som fyller butikens hyllor samt som synliggörs i 

reklamfilmen. Dessa är symboler som gör det möjligt att urskilja att berättelsen utspelar sig i en 

Systembolagsbutik. Arbetskläderna utgör en grundpelare i Systembolagets arbete med att 

konstruera sin självbild, då dessa signalerar till mottagarna vem som är anställd av Systembolaget 

och vem som inte är det. Samtidigt vittnar arbetskläderna om det ansvar som Systembolaget lutar 

sin verksamhet mot, detta förstärks av avsaknaden av pins eller andra attiraljer som uppmanar 

kunderna till att konsumera mer (jämför med exempelvis dagligvaruhandeln). Systembolaget 

refuserar snarare expertens attiraljer, vilket understryker självbilden genom ett slags materiell 

antites. Hyllorna kantas i Systembolagsbutiken varken av reklam eller erbjudanden av ”köp 2 betala 

för 1”-karaktär, vilket också stöder deras trovärdighet i ansvarsfrågan och därigenom också 

självbilden. 

 Till sist påträffas verkanssymboler i reklamfilmen, då berättelsen som helhet dramatiserar 

alkoholförsäljning som fenomen. Även bruket av textremsan i reklamfilmens avslut, om hur 

ensamrätten räddar cirka 2000 liv per år, kan anses vara en kommunikativ symbol i enlighet med 

Salzers (1994) tolkning och utvidgning av Alvesson & Berg (1988). Detta då textremsan dels visar 

ett orsak-verkan-samband och dels för att den återkommer i de två uppföljarna i Experten-

franchaisen och därmed borde kunna anses vara ett slags slogan som Systembolaget använder sig 

av. Jag har även noterat att Systembolaget använder sig av denna ”slogan” på deras plastkassar och 

affischer vid kassalinjerna i butikerna. 

 Samtliga symboler blir gemensamt betydelsefulla i både konstruktionen och 

upprätthållandet av Systembolagets självbild där de tjänar olika funktioner. Systembolaget lyckas 

omfatta flera av dessa symboler och konstruerar genom bland annat sin kommunikation, 

personalens arbetskläder och den koherenta butiksinredningen en självbild som signalerar 

ansvarsfullhet samt kunskap. I upprätthållandet av denna konstruerade självbild är det viktigt att 
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Systembolaget som organisation och genom personal samt profil utåt, uppfattar identiteten som 

kollektiv för att skapa mening åt organisationen. Detta är avgörande för att kunna förankra 

budskapet hos mottagarna. Detsamma torde gälla om Systembolaget misslyckas förmedla denna 

organisatoriska identitet till mottagarna. Om mottagarna inte kan uppfatta att de befinner sig i en 

Systembolagsbutik, har den kollektiva identiteten sannolikt inte etablerats ordentligt. Genom att 

Systembolaget använder sig av koherens som överbygd kommunikativa symboler skapas en 

gemensam betydelse för dem som organisation och därigenom etableras en del av deras självbild. 

Andra delar av självbilden utgörs av Systembolagets värderingar och företagsriktlinjer. 

 Jag behandlar i denna uppsats begreppet retorisk agens för att skapa en fördjupad förståelse 

av retorn (Systembolaget) och dennes handlingsutrymme. Analysen tar därför sin utgångspunkt i 

Leff (2003) som behandlar förmågan att agera. Därtill utgår jag också från den information som 

intervjuerna jag genomfört med XX och YY har givit mig. Inledningsvis konkluderas här den 

retoriska situationens tredelade agens kortfattat, för att sedan sammankopplas med Leff. 

 Den medhavda agensen kan i den retoriska situationen anses utgöras av de tvingande 

omständigheter som Systembolaget behöver ta i beaktning när de ska uttala sig. Här åsyftas 

tvingande omständigheter som utgörs av deras ensamrätt av alkoholförsäljning samt den lagstiftning 

som reglerar deras verksamhet. Svenska staten äger frågan om hur alkohol ska säljas i Sverige, 

vilket, genom deras ensamrätt, tilldelar Systembolaget handlingsutrymme. Den tilldelade agensen 

kan i den retoriska situationen handla om Systembolagets mandat att utföra opinionsbildning i 

statens namn. Slutligen kan Systembolagets skapade agens, det vill säga den som framträder genom 

reklamfilmen, medföra en allmän uppfattning om att alkoholmonopol är bra, vilket ger dem 

ytterligare handlingsutrymme att tala. Handlingsutrymmet står i relation till ethos, varför analysen 

nu fortlöper med Leff (2003) och hans syn på förmågan att tala. 

 Systembolaget agerar i reklamfilmen en agent som använder sig av persuasiva medel för att 

övertyga mottagarna om att de är de mest ansvarsfulla aktörerna. I enlighet med Leff (2003) 

existerar särskilda yttre omständigheter för Systembolaget att ta i beaktning vid produktion av 

reklamfilmer såsom Experten. Bland dessa yttre omständigheter finner vi exempelvis politiska 

omständigheter i form av den lagstiftning som Riksdagen beslutat kring som begränsar hur 

Systembolaget kan agera på den monopolistiska marknaden, men även hur de kan marknadsföra sig 

själva. Det existerar även kulturella och sociala omständigheter såsom traditioner som porträtterar 

ett land med 60 år av alkoholmonopol. Det existerar därmed en del sociala tolkningsramar kring 

deras retoriska agens. 

 Andra yttre omständigheter som påverkar retorns handlingsutrymme är publiken. I sökandet 

efter ett retoriskt handlingsutrymme måste retorn ibland anpassa sig till publikens identitet, vilket 

kan ses som både begränsande och som en möjlighet. Systembolaget måste i reklamfilmen anpassa 
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sig efter publikens identitet, som efter 60 års alkoholmonopol kan tänkas vara enklare än om 

alkoholmonopolet var något nyinfört, för att kunna skapa sitt handlingsutrymme. Enligt tidigare 

framställning i uppsatsen anser cirka 3/4 av den svenska befolkningen att Systembolagets ensamrätt 

ska bevaras. Troligtvis kan den 1/4 som motsätter sig Systembolagets ensamrätt vara vänligare 

inställd gentemot dem, än vad de skulle kunna tänkas ha varit om dessa individer aldrig hade 

upplevt ett alkoholmonopol. Jag uppfattar Systembolaget försöka övertyga den 1/4 som vacklar 

eller som inte instämmer i att Systembolaget ska ha ensamrätt på alkoholförsäljning. Den andra 

målgruppen är redan helt eller delvis övertygade. 

 Sammanfattningsvis kan Systembolagets publik bestå av redan övertygade individer men 

också utav individer som motsätter sig ensamrätten. Den sistnämnda gruppen kan potentiellt vara 

mer öppna för Systembolagets argumentation, än vad andra individer som aldrig upplevt ett 

alkoholmonopol kan vara, men också tvärtom. Systembolaget påverkas som retor av sig själv, yttre 

omständigheter samt av sina egna motiv och intressen. 

 När jag inför denna uppsats intervjuade XX och YY påtalade de båda att talutrymmet skiljer 

sig mellan Systembolaget och IQ, något som kan anses vara självklart i och med Systembolagets 

mer formella roll. Enligt XX uppfattar anställda inom Systembolaget att deras talutrymme 

begränsas av de lagar och förordningar som reglerar deras verksamhet. Systembolaget tycks alltså 

medhavt besitta en mer formell agens än IQ. Jag tror att detta beror på att gemene man inte har 

kännedom om ägarrelationen mellan Systembolaget och IQ, vilket i detta fall möjliggör att IQ kan 

inta en annan roll genom vilken de kan skapa sin egen agens. Mottagarna kan således inte alltid 

tolka att staten står som är avsändare när IQ agerar. Det kan också vara ett resultat av att 

Systembolaget och IQ regleras på olika sätt. Emellertid fokuserar denna uppsats på Systembolagets 

agens, men det kan vara relevant och viktigt att känna till denna skillnad. 

 Till sist kan jag konkludera att reklamfilmen uppvisar samtliga av Alvesson & Bergs (1988) 

symboler och konstruerar genom berättelsen sin koherenta stil i form av exempelvis språk, 

arbetskläder och butiksinredning en självbild som signalerar ansvarsfullhet och kunskap kring 

alkohol och dess skadeverkningar. Symbolerna fyller därmed olika funktioner och utgör 

betydelsefulla bitar i Systembolagets upprätthållande av deras självbild. För att kunna upprätthålla 

denna självbild är det viktigt att Systembolaget som organisation genom deras anställda och profil 

utåt, uppfattar identiteten som kollektiv. På så sätt skapas mening åt Systembolaget som 

organisation, något som är avgörande för att kunna förankra budskapet hos mottagarna. Existerar 

ingen kollektiv uppfattning kommer meningen med organisationen inte längre att existera. 

Systembolaget kan genom Experten tolkas vara en ansvarsfull och allvetande aktör med god 

självbild. Ändå utför Systembolaget kundundersökningar varje månad, vilket kan indikera att 

självförtroendet inte är lika starkt som självbilden. Det viktigaste sättet att konstruera självbilden i 
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reklamfilmen är emellertid genom narrativet, vilket utvecklas i diskussionskapitlet. Genom i 

synnerhet det samt den dolda argumentationen konstrueras Systembolaget som den allvetande och 

verkliga experten. 

 Genom Leff kan jag konkludera att Systembolaget inte behöver anstränga sig särskilt 

mycket för att kunna anpassa sig till sin publik, då cirka 3/4 av den svenska befolkningen redan 

anser att Systembolaget ska ha fortsatt ensamrätt på alkoholförsäljningen i Sverige. Hade 

omständigheterna varit annorlunda, exempelvis om monopolet aldrig existerat och skulle inrättas 

idag, tror jag det är rimligt att anta att Systembolaget skulle behöva anpassa sig och deras 

argumentation efter mottagarna, i större utsträckning. Som ett resultat av Systembolagets arv är de 

idag en självklar instans i det svenska samhället, vilket medför att deras talutrymme sällan 

ifrågasätts från politiskt håll. 

 

 

7. Diskussion 
Det finns många sätt att förstå och granska berättelser än genom just Hellspongs narrativa metod. 

För att nämna ett exempel kan man använda litteraturteoretikern och filosofen Kenneth Burkes 

dramatism, vilken kortfattat ser och tolkar liv inom fiktionens värld som draman. Enligt Burke 

handlar människan som symbolskapande varelse och dennes symboler ges mening i sociala 

sammanhang. Av den orsaken söker Burke efter motiv till varför individer agerar som de gör. Som 

hjälpmedel utvecklade Burke en pentad bestående av akt, scen, agent, agens och syfte (Burke 1945). 

Genom att analysera en berättelse via pentaden kan motivet bakom individens agerande avslöjas 

(Burke 1945). Pentaden hade kunnat utgöra ett möjligt analysverktyg för denna uppsats. Emellertid 

har den istället formats av ett annat slags narrativ modell (Hellspongs), vilket har genererat en 

annan syn på berättelsen där dramatismen inte står i fokus. Genom valet av Hellspongs narrativa 

analysmetod har jag ändå kunnat besvara vad Systembolagets motiv är, likaså hur de kommunicerar 

i reklamfilmen. Genom Hellspongs metod har jag också tilldelats redskap för att kunna identifiera 

vilken berättelsens konflikt är, vilket har alstrat en bredare analys. 

 Reklamfilmer kan anses ha negativa eller positiva särdrag beroende av vem som uttalar sig. 

Systembolaget skapar i och med Experten-franchaisen ett slags antireklamer som inte åsyftar att 

uppmuntra mottagarna till konsumtion. Istället uppfattar jag syftet vara att distribuera information 

om Systembolagets verksamhet samt att upprätthålla förtroendet hos befolkningen. Det 

informerande syftet är vanligt förekommande i många slags reklamfilmer, men också antireklamer 

såsom Systembolagets. Systembolaget anpassar också sitt språk efter mottagarna i Experten genom 

att hålla sig till ett enkelt språk, som skapar förtroende hos mottagarna. Detta språkbruk kontrasteras 

genom expertens mer avancerade vokabulär och fackuttryck, vilket ytterligare kan tänkas späda på 
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mottagarnas förtroende för Systembolaget. Deras problem blir att leverera samhällsinformation om 

alkohol utan att verka manipulativa i mottagarnas ögon. Här kan Systembolaget tänkas bli hjälpta 

av deras samhällsuppdrag, då det konstituerar att de inte lagligt får drivas av vinstintressen. Detta 

faktum är troligen känt för de flesta mottagarna och kan således bidra till att göra dem mottagliga 

för budskapet. 

 För att undersöka berättelsens inre struktur använde jag också Greimas strukturalism i 

analyskapitlet. På grund av Greimas strukturalism kan man råka på bekymmer vid metodens 

analyserande del, då det som inte explicit uttrycks i en artefakt genom Greimas, kan bli besvärligt 

att urskilja. Det kan således uppstå luckor och underförstådda positioner som mottagarna (publiken 

och den som analyserar) själv får ansvara för att fylla i. Greimas tvingar därmed mottagarna att 

inkluderas i tolkningen, vilket kan anses vara både positivt och negativt, beroende av valet av 

artefakt. För att kunna belysa den dolda argumentationen i Experten behövde jag komplettera 

Greimas med teori om underförstådd argumentation. 

 Sigrell (2001) gav mig verktyg för att kunna upptäcka och tolka vilka slags retoriska grepp i 

form av symboler och signaler som Experten använder sig av och som skapar denna 

underförståddhet. Genom Sigrell kunde jag också urskilja den polarisering mellan Sverige och USA 

som framställs i reklamfilmen och som uppbyggs på underförstådd argumentation. Experten kan 

anses fylla sitt syfte, det vill säga att uppvisa ett ansvarsfullt försäljningssätt av alkohol. Däremot 

sker detta på mottagarnas bekostnad, då de förutsätts kunna förstå samt ta till sig den underförstådda 

argumentationen, som reklamfilmen för. Utöver detta förutsätter även Systembolagets 

argumentation att mottagarna besitter vissa förkunskaper om främst alkoholförsäljning i Sverige, 

men även i omvärlden för att kunna jämföra dessa. Utan förkunskaper kring hur 

alkoholförsäljningen ser ut i omvärlden blir det besvärligt att ta emot och bearbeta den information 

som reklamfilmen efterlämnar. Jag finner det särskilt intressant att Systembolaget valt ut just USA 

för att skapa denna kontrast till det svenska försäljningssättet, i synnerhet när flera amerikanska 

delstater praktiserar varianter av alkoholmonopol och/eller säljer alkohol på restriktivt sätt.18 Den 

amerikanska nidbilden av en försäljningsbesatt kultur, där syftet enbart är att maximera vinster och 

maximera monetära vinster utan att bry sig om etik och moral, uppfattar jag här vara potentiell 

inspiration till detta val av kontrasterande land. I denna uppsats avser jag inte göra anspråk på att 

debattera huruvida denna nidbild är korrekt eller inte. Med vetskap om den restriktiva alkoholpolitik 

som upprätthålls i flera amerikanska delstater, upplever jag valet inte vara helt rättavisande. 

 Enligt Systembolaget var avsikten med Experten-franchaisen inte att utpeka amerikaner för 

                                                
18 Sverige har en tämligen lång historia av alkoholpolitik som förts med medvetenhet om alkoholens risker. År 1830 
bildades nykterhetsföreningar runtom i landet efter att man tagit inspiration av just amerikansk alkoholpolitik (SOU 
1994:24). 
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att vara ansvarslösa, istället var syftet att skapa en ironiserande drift. Citatet nedan är taget från en 

kommentar till mig personligen, på det sociala mediet Facebook: 

 
Det stämmer att vissa delstater i USA har försäljningsmonopol på alkohol av folkhälsoskäl, precis som i 
bl.a. Sverige, även om alla inte känner till detta. Poängen med Experten-filmerna är inte att peka ut 
amerikanare för varken det ena eller det andra, utan att påminna om att alkohol inte är som vilken annan 
vara som helst och därför inte säljs precis som andra varor i Sverige. Filmen är bara menad att vara en 
ironiserande drift med hur merförsäljningstaktik kan uttryckas. Många av de experter på marknadsföring 
som finns i världen kommer från USA och det finns mycket litteratur i ämnet. Vår vän i filmen skulle ha 
gjort succé på andra marknader - men i Sverige fungerar det inte riktigt på samma sätt.19 

 

Reklamfilmen (även uppföljarna) skapar föreställningen att den svenska alkoholförsäljningssättet är 

särskilt ansvarsfullt och restriktivt för att skydda den svenska befolkningen från alkoholens negativa 

skadeinverkningar. Det svenska försäljningssättet framställs också drivas av andra premisser än att 

öka konsumtionen och således även maximera de ekonomiska resultaten, snarare tvärtom. Denna 

typ av argumentation framförs genom kontrasteringen som obestridligen alstrar en motpol, som i 

detta fall utgörs av USA. Det som inte är svenskt är rimligtvis något annat. I reklamfilmens fall 

något avsevärt mycket sämre för individen, men också samhället som helhet. Kontrasteringen 

mellan de svenska och de icke-svenska alkoholförsäljningssätten är effektiv eftersom den alstrar en 

argumentation som blir svår att säga emot. Trots att experten porträtteras vara kompetent är det 

ändå Systembolaget som i slutändan uppfattas vara den verkliga experten. 

 Experten är inte den första reklamfilmen, utgiven av Systembolaget, som använder detta 

kontrasterande grepp där Sverige jämförs med andra länder. Tvärtom, har detta grepp tidigare 

nyttjats vid flera tillfällen, men gått tämligen obemärkt förbi majoriteten. Varför Experten blivit 

särskilt omnämnd kan jag endast spekulera kring, men min övertygelse är att det har att göra med 

den effektiva föreningen av de kontrasterande samt de ironiserande greppen, som reklamfilmen 

använder. Dessa grepp skapar komiska situationer som gemene man, förutsatt att man besitter 

förkunskaperna och därmed tolkningsramarna, kan relatera till samt identifiera sig med. 

 För att skapa identifikation erbjuder Wayne C. Booth (1961) en analysingång där han bland 

annat undersöker hur berättartekniker kontrollerar och formar mottagarnas respons och hur detta 

skapar en värld som mottagarna sedan kan acceptera. Booth (1961) återkommer ständigt till den 

medvetna eller omedvetna handling där mottagarna ska acceptera den fiktiva värld som berättelsen 

ska porträttera. Här har jag, som tidigare nämnt i denna uppsats, svårt att åtskilja vad som 

Systembolaget framställer vara fiktivt och vad som ska anses representera verkligheten. Allt som 

porträtteras i reklamfilmen speglar inte det verkliga Systembolaget, men stora mängder gör det. 

Därför kan det bitvis bli besvärligt för mottagarna att acceptera den värld som Systembolaget 

                                                
19 Skärmdumpar återfinnes i appendix. 
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framställer. Här blir Booths begrepp (1961) showing, opersonligt eller dramatiserande berättande 

där händelser förevisas utan vägledning av en berättarröst, extra intressant eftersom Experten är 

uppbyggd på detta sätt. Det existerar i reklamfilmen ingen auktoritativ berättarröst som vägleder 

mottagarna och hjälper dem att tolka och värdera den berättelse som Systembolaget framställer. I 

och med att denna avsaknad av vägledning kommer varje enskild mottagare att tolka och värdera 

reklamfilmen på sitt sätt, där vissa mottagare accepterar den bild av Systembolaget som skildras och 

andra inte. Utan gemensamma förgivettaganden (doxa) kan vissa mottagare ha svårt att acceptera 

den verklighetsbild som porträtteras i reklamfilmen, på grund av avsaknaden av den vägledande 

berättarrösten. Mottagarens fokus vandrar därför omkring i reklamfilmens alla element, vilket gör 

att petitesserna som särskiljer det fiktiva Systembolaget från verklighetens, stjäl uppmärksamheten. 

Detta kan leda till att mottagaren ifrågasätter reklamfilmens budskap snarare än accepterar det. Om 

reklamfilmen istället hade tillämpat detta berättarperspektiv, det vill säga telling (Booths begrepp 

för det omtalade), hade mottagaren möjligen accepterat budskapet, då fokus primärt skulle ha 

placerats på berättaren och den berättelse som denne vill förmedla. Detta kan även leda till det 

motsatta, det vill säga att mottagaren genom avsaknaden av berättarfunktionen inte ifrågasätter 

budskapet, då det är svårare att anvisa det som visas än det som sägs. 

 Beträffande narrativet fyller det flera viktiga funktioner i förmedlingen av de explicita samt 

implicita argumentationstyperna. Därtill är narrativet bidragande i konstruktionen av 

Systembolagets självbild genom uppdelningen av dess modus, process samt struktur som gör att 

mottagaren kan relatera till berättelsen. Det blir således viktigt att mottagaren kan relatera till 

berättelsen för att kunna acceptera den organisatoriska identitet som Systembolaget konstruerar för 

att kunna urskilja deras självbild. Doxa förmedlar sedan en nyckel för mottagaren för att kunna 

avgöra om narrativet som argument är övertygande eller inte. 

 Avslutningsvis vill jag avrunda med en tanke som legat i bakhuvudet under uppsatsens 

gång. Nämligen denna om hur Systembolaget kan verka opinionsbildande i den utsträckning de gör 

och med IQ som bulvan. Hur är det egentligen möjligt att deras dotterbolag kan tillåtas arbeta 

opinionsbildande i monopolets namn, när enbart Systembolaget omfattas av samhällsuppdraget? 

Det här är en fråga som jag varken kan besvara genom de kontakter jag haft med representanter 

inom både Systembolaget och IQ eller genom respektive bolags hemsidor och annat utgivet 

material. Jag kan enbart konkludera att det onekligen existerar en stark koppling bolagen emellan 

och att representanter för de båda bolagen även tycks förekomma inom båda organisationerna 

parallellt. 
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8. Vidare forskning 
Hur Systembolaget utför sin opinionsbildning kan vara relevant att undersöka ur flera vinklar, inte 

enbart ur min valda. Det kan vara intressant att vid en mer omfattande studie av Systembolagets 

opinionsbildning också inkludera IQ, som i denna uppsats tilldelats större utrymme än vad jag 

ursprungligen avsett. Både Systembolaget och IQ arbetar opinionsbildande gällande alkoholens 

skadeinverkningar på människan och samhället som helhet och producerar därför dessa slags 

antireklamer. Av den orsaken är det rimligt att i ett fördjupande arbete även inkludera IQ som aktör 

för att också undersöka hur deras antireklamer ser ut och vilka eventuella skillnader och likheter 

som existerar mellan Systembolagets och IQ:s filmer. Självklart kan andra parametrar än skillnader 

och likheter undersökas och granskas. Uppsatsens fallstudie uppvisar ett exempel på hur den valda 

antireklamens öppna och dolda argumentation förs. Det kan därför vara retoriskt intressant att 

undersöka hur denna slags argumentation ter sig i fler av Systembolagets och IQ:s reklamfilmer, för 

att se om det existerar något underliggande budskap som är genomgående i dessa reklamfilmer eller 

för att försöka avtäcka andra underliggande syften med dessa filmer. 

En annan potentiell ingång är att inkludera ett annat statligt bolag som har monopol (eller 

monopolistisk konkurrens) på en vara eller tjänst. Ett exempel på en sådan studie skulle således 

kunna omfatta Svenska Spel. Genom att inkludera Svenska Spel kan undersökningen ta reda på hur 

statliga bolag generellt kommunicerar genom reklamfilmer och i synnerhet genom antireklamer. 

Existerar det likheter eller skillnader? Används antireklamen på liknande sätt eller inte? 

 Som de intervjuer jag utfört påvisar uppfattar också anställda inom både Systembolaget och 

IQ att talutrymmet för de olika bolagen skiljer sig åt, ett område som skulle kunna vara ytterligare 

ett spår att beforska. De båda bolagen har, tack vare ägarförhållandena, en koppling och gränsen 

dem emellan är bitvis svår att urskilja. Det kan därför finnas anledning att vidare undersöka detta 

samband för att belysa komplexiteten mellan dessa bolag och det samhällsuppdrag som 

Systembolaget står under. 

 

8.1 Efterord 

När jag påbörjade denna uppsats förväntade jag mig inte Systembolagets brist på transparens, då 

min övertygelse var att Systembolaget skulle omfattas av offentlighetsprincipen. Denna ovilja till 

transparens försvårade delar av mitt arbete. Emellertid är jag tacksam över att både XX och YY tog 

sig tid att tala med mig, då deras kommentarer har varit behjälpliga vid skapandet av en 

helhetsförståelse av alkoholmonopolets funktion samt respektive organisation. 
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Bilaga 1: Transkribering av reklamfilmen Experten (2015) 
Reklamfilmen är på svenska och engelska. Nedan översättningar till svenska är Systembolagets 

egna. Länk till artefakten. 

 

Chefen: Han är en av världens främsta butiksexperter. Det ska bli så spännande att höra vad han 

tycker om oss. 

Experten: This store has great potential. // Den här butiken har jättepotential. 

Chefen: Thank you. // Tack. 

Experten: But there’s room for improvement. // Men den kan förbättras. 

Experten: For example: the range, it’s too wide. // Sortimentet är till exempel för stort. 

Experten: Minimize selection, increase profit. Most people only buy the top sellers. // Minska det, 

så ökar vinsten! De flesta köper ändå bara storsäljarna. 

Experten: Okay, this is your store now. The customer can come from the entrance right to the 

check out. // Så här ser butiken ut nu - kunderna kan gå direkt från entrén till utgången. 

Experten: If you do it this way, you keep them in the store, they’ll buy more. // Om ni gör så här, 

håller in kvar dem i butiken längre, oh då köper de mer. 

Experten: And you should have special offers. // Och ni borde ha specialerbjudanden! 

Experten: Check this out. // Titta här! 

Experten: Your end caps. // Gavlarna. 

Experten: According to market research it’s the best local in the store for sales. // Enligt 

forskningen är det här bästa platserna i butiken. 

Experten: And well yours are empty. // Och era är tomma. 

Experten: This is how you should do it. // Så här borde ni göra. 

Experten: And impulse buys at the check out. // Och lockvaror vid kassan! 

Experten: As you can see there’s a lot we can do to increase profit. // Som ni ser finns det mycket 

man kan göra för att öka vinsterna. 

Experten: And that’s what it’s all about, right? // Och det  är ju det allt handlar om, eller hur? 

Chefen: No, not for us. // Nej, inte för oss. 

Experten: Hahaha. 

Text: Det svenska sättet att sälja alkohol är lite annorlunda. Men det räddar ungefär 2000 liv varje 

år. Läs mer på varforsystembolaget.se.  
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Bilaga 2: Skärmdumpar från Systembolagets Facebooksida 
Konversation via Systembolagets Facebooksidas kommentarsfält 2015-12-14. Kommentarerna 

skrev under ett videoklipp föreställandes Experten del 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Fråga kring urvalsprocessen av kontrasterande land gått till. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Fråga kring vart man finner rapporten som refereras till i textremsan i slutet av Experten, om 

att ensamrätten räddar 2000 liv per år, då denna rapport inte namnges någonstans i filmen eller på 

deras hemsida. Däremot bygger all argumentation på denna rapport, varav frågan om vart rapporten 

finns ställdes. Länk till rapporten. Hämtad: 2015-12-14. 


