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Abstract 

 

Denna uppsats ämnar undersöka hur Systembolaget i två valda reklamfilmer söker etablera 

ethos. För att svara på detta har uppsatsen utgått ifrån en frågeställning som fokuserar på hur 

visuella budskap framställs samt huruvida identifikation tillämpas. Vidare utgår uppsatsen 

ifrån de teoretiska begreppen ethos, pathos och logos i entechnoi pisteis, visuell retorik samt 

identifikation. Den övergripande metod som används är hermeneutisk närläsning, 

fortsättningsvis tillämpas en visuell analys vilken innefattar aspekter från både en 

neoaristotelisk- samt en identifikationsanalys. Uppsatsen resulterar i slutsatsen att 

Systembolagets ethos skapas genom underliggande latenta budskap vilka appellerar till 

mottagarens känslor, och vidare skapare förtroende för avsändaren. Känslor väcks genom att 

använda identifikationsmarkörer vilka skapar konsubstansialitet. Ännu en aspekt som 

appellerar till mottagarens känslor är användandet av exempel involverande barn. Känslorna 

som väcks bidrar till att skapa förtroende för avsändaren, däri kan ethos etableras. Ethos 

skapas även då Systembolaget frekvent tillämpar ethos tre dimensioner, arete, eunoia och 

fronesis.  

 

Nyckelord: retorik, visuell analys, ethos, identifikation, Systembolaget 
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1. Inledning 

”Vi säljer alkohol. Och begränsar alkoholproblemen.”1 Detta citat är taget från 

Systembolagets hemsida. Instinktivt infinner sig en smått förvirrande känsla. Hur går denna 

motstridighet ihop, och hur lyckas ett företag etablera en stark karaktär när deras uppdrag 

bygger på en antites? I ett samhälle där det råder monopol på alkoholförsäljning är det givet 

att vissa utmaningar kommer uppstå. Systembolaget har alltid stått inför en initial 

problematik, att sälja alkohol samtidigt som de aktivt jobbar för att begränsa 

alkoholproblemen i samhället. Hur kan ett företag sälja den produkt de själva varnar för och 

ändå ge intryck av en trovärdig karaktär? Ett antagande är att denna motstridighet gör det 

svårare för Systembolaget att etablera ett starkt förtroende hos sina kunder.  

 

Denna uppsats ämnar undersöka och analysera hur Systembolagets reklamfilmer är utformade 

för att etablera en trovärdig karaktär. Inom retoriken används begreppet ethos för att beskriva 

en karaktär som är trovärdig och förtroendeingivande, det är även detta begrepp som kommer 

ligga i fokus i denna uppsats. Vidare kommer två utvalda reklamfilmer från Systembolaget att 

analyseras baserat på en metod från den visuella retoriken. Detta för att skapa en förståelse för 

hur Systembolaget etablerar ethos via sina reklamfilmer.  

 

Anledningen till att jag har valt att undersöka detta ämne närmare är då retorik i reklam är 

något jag är intresserad av att jobba med i framtiden. Därmed ville jag ta denna chans att 

fördjupa min kunskap inom området. Att valet för uppsatsen föll på Systembolaget beror till 

stor del på den initiala utmaning de möter utifrån ett marknadsföringsperspektiv, i och med 

sitt motstridiga syfte. Systembolaget kan anses vara ett relativt unikt företag då deras främsta 

mål inte är att nå en ökad försäljning. Istället vill de uppmuntra till en hälsosam konsumtion 

av alkohol och tar som monopolinnehavare sitt samhällsansvar på stort allvar. Denna uppsats 

ämnar undersöka hur det går till då ett företag som möter denna problematik söker att etablera 

ethos.  

 

 

                                                           
1 Systembolaget, I riskzonen?, <https://www.systembolaget.se/om-alkohol/i-riskzonen/>, hämtad 2017-04-25. 
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1.1. Bakgrund 

”Det finns knappast något som är så kultur- och kontextbundet som just alkohol, så omgärdat 

av formella och informella regler och kulturella och sociala positioneringar.”2 förklarar 

Johansson. År 1955 skapades det som idag är Systembolaget. Enligt Systembolaget finns 

företaget till för att minska alkoholskadorna i samhället genom att begränsa den totala 

alkoholkonsumtionen. Detta bygger på premissen att företaget säljer alkohol utan 

vinstintresse. De åtgärder som tas för att uppfylla syftet är att frekvent informera allmänheten 

om de faror som intagandet av alkohol för med sig, både för den enskilda individen och för de 

i dennes närhet. Istället för att sträva efter ökad försäljning vill Systembolaget erbjuda 

förstklassig service som inriktas på att informera kunderna om produkter men aldrig i syfte att 

få dem att köpa mer än de tänkt sig. Systembolaget jobbar även aktivt för att minska langning 

av alkohol.3 

 

På grund av Sveriges historia av grov alkoholkonsumtion, menar Johansson att alkoholen bör 

ses som en av de viktigaste angreppspunkterna i Sveriges medborgarkultur.4 Genom detta 

påstående påvisas alkoholens roll i det svenska samhället som högst väsentlig. Vidare bör det 

anses vara av vikt att analysera hur monopolinnehavarna marknadsmässigt jobbar för att 

förhålla sig till denna förståelse. I modern tid sker mycket påverkan och opinionsbildning via 

internet, därav hämtades uppsatsens empiriska material just från detta ställe. Vidare har 

avgränsningen gjorts att uppsatsen ska fokusera på den visuella retoriken, detta då det kan 

påstås att övertygelse idag skapas med stort inflytande av diverse visuella hjälpmedel. Mral, 

Gelang och Bröms förklarar att bilder är lättare att komma ihåg än texter.5 Renberg erbjuder 

en utförligare förklaring av detta då han skriver att bilder har en tendens att påverka en 

mottagares emotionella och logiska tankebanor mer direkt än ord och text.6 Detta tyder på att 

det kan vara av vikt att se till hur filmer kan användas för att etablera ethos, då en film 

troligtvis har större möjlighet att skapa påverkan än diverse andra medium. 

 

                                                           
2 Johansson, Lennart (2008), Staten, supen och systemet – Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005, 

Eslöv: Brutus Östlings bokförlag symposion. s. 14. 
3 Systembolaget, Därför finns Systembolaget, <https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/varfor-vi-finns/>, 

hämtad 2017-04-25. 
4 Johansson (2008), s. 14-15. 
5 Mral, Brigitte; Gelang, Marie och Bröms, Emelie (2016), Kritisk retorikanalys – text bild actio, Ödåkra: 

Retorikförlaget. s. 84. 
6 Renberg, Bo (2006), Retorikanalys – En introduktion. Polen: Studentlitteratur. s. 92. 
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Erichsen och Gustavsson menar att när företag använder visuell retorik, handlar det ofta om 

att försöka framkalla positiva associationer till företaget eller produkten.7 Det är i detta arbete 

som Systembolagets motsättningar uppstår då de inte får sträva efter ökad försäljning eller på 

något vis göra reklam för alkohol. Alltså måste en stor del av deras marknadsföring bygga på 

att skapa ett starkt ethos hos sina kunder så att de ska känna trygghet och förtroende gentemot 

företaget. Karlberg och Mral påpekar att ethos i den visuella retoriken handlar om att granska 

avsändarens tillförlitlighet. Det handlar om att framställa bilden på ett trovärdigt och 

autentiskt vis.8 Utifrån detta kan det konstateras att den visuella retoriken som Systembolaget 

använder sig av troligtvis är utformad för att skapa ett starkt ethos, därav är det intressant att 

analysera det valda materialet för att se huruvida detta är fallet.  

 

  

                                                           
7 Erichsén, Mikael och Gustafsson, Oskar (2009), Tv-reklam ur ett retoriskt perspektiv, Jönköping: Högskolan i 

Jönköping. s. 9. 
8 Karlberg, Maria och Mral, Brigitte (2008), Heder och påverkan - att analysera modern retorik, 4 tryckningen, 

Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur. s. 31-34. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Systembolaget genom två valda reklamfilmer 

söker etablera ethos. Detta för att skapa en vidare förståelse för hur de hanterar samt förhåller 

sig till sitt motstridiga uppdrag att varna för alkohol samtidigt som de vill sälja detsamma.  

 

Följande frågeställningar kommer vara vägledande i uppsatsen:  

 

- Hur etablerar Systembolaget ethos i det empiriska materialet? 

o Hur används visuella budskap för att etablera ett trovärdigt ethos?  

o På vilket sätt använder sig Systembolaget av identifikation för att skapa ett 

trovärdigt ethos?  
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3. Forskningsöversikt 

Nedan redovisas en forskningsöversikt som kan relateras till föreliggande uppsats. Studier har 

gjorts där reklamfilmer, från Systembolaget bland annat, analyserats utifrån en retorisk 

begreppsapparat. Utöver detta finns det en del forskning som berör liknande aspekter som den 

föreliggande uppsatsen ämnar göra. I dessa fall handlar det främst om forskning rörande 

huruvida ethos kan etableras via reklamfilmer. 

 

Sanna Larssons undersöker med sin kandidatuppsats hur bland annat Systembolaget 

konstruerar trovärdighet trots sitt initialt motstridiga syfte.9 Undersökningen görs genom en 

narrativanalys av innehållet på Systembolagets hemsida. Larsson visar att Systembolaget 

skapar trovärdighet genom att visa på moralisk karaktär, välvilja och klokhet. Dock påpekas 

även att bolaget har en tendens att framföra argument utan sakliga belägg, vilket troligtvis 

sänker deras ethos.  

 

Forsberg och Renstigs kandidatuppsats ämnar analysera Systembolagets reklamfilm ”Va som 

folk”.10 Detta för att undersöka hur bolaget jobbar ur ett marknadsföringsperspektiv. Studiens 

resultat kan sammanfattas med att Systembolagets trovärdighet skapas i och med att de 

överlåter det till sitt dotterbolag IQ-initiativet att föra deras talan. Vidare visar resultatet på ett 

överhängande användande av bevismedlet pathos. Trots att uppsatsen använder sig av en 

övergripande retorisk analysmodell för att svara på sin frågeställning, utgår den från 

begreppet social marknadsföring och skrivs inom en annan disciplin än retoriken. Retoriken 

används i denna uppsats som ett analysverktyg för att kunna identifiera 

marknadsföringsstrategier. 

 

Stevanovich undersöker i sin avhandling hur företag på ett effektivt sätt kan använda sociala 

medier i marknadsföringssyfte samt för att etablera ethos.11 Avhandlingen redovisar en 

retorisk analys av tre företag som anses ha en lyckad strategi för användandet av sociala 

                                                           
9 Larsson, Sanna (2012), Drick med måtta och spela lagom! – En studie i hur statliga bolag konstruerar 

trovärdighet i relation till motstridiga syften i verksamheten, Självständigt arbete för kandidatexamen, 

Södertörns högskola - Institutionen för kommunikation, medier och IT.  

<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:583249/FULLTEXT01.pdf> hämtad 2017-04-26. 
10 Forsberg, Jacob och Renstig, Isak (2015), Köp alkohol, men drick inte! En studie om Systembolagets dubbla 

budskap och trovärdighet, Självständigt arbete för kandidatexamen, Högskolan i Halmstad – Medie- och 

kommunikationsvetenskap. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:821477/FULLTEXT01.pdf> hämtad 

2017-04-26. 
11 Stevanovich, Maja (2012), Rhetorical Analysis of Successful Brands in Social Media Discourse. Gonzaga 

University: ProQuest Dissertations Publishing. 
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medier. Resultatet visar på en framgångsrik taktik vilken är att ha ett övervägande fokus på att 

skapa pathos, för att på så vis vidare ha starkare möjligheter att bygga hållbara relationer med 

sina mottagare. Vidare beskrivs även engagerat och medryckande innehåll som 

framgångsfaktorer för att lyckas övertyga om sitt budskap. Denna avhandling skiljer sig från 

min på så vis att den har ett uttalat fokus på sociala medier, dock omfattas Youtube i 

Stevanovichs definition av sociala medier och därav blir även företagens Youtube-kanaler 

granskade.  

 

Sammanfattningsvis kan det påstås att föreliggande uppsats kombinerar metod, material och 

teori på ett sätt inte har gjorts tidigare. Därav kan uppsatsen förhoppningsvis bidra med ett 

nytt perspektiv inom dess aktuella områden.  
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4. Teori  

I detta avsnitt kommer de aktuella teorierna för uppsatsen att presenteras och diskuteras. Till 

att börja med redogörs för användandet av modern och klassisk retorik i kombination. 

Fortsättningsvis redovisas retorikens tre grundstenar i entechnoi pisteis - ethos, pathos och 

logos. Efter detta förklaras begreppet visuell retorik och hur det kommer användas som en 

övergripande modell för uppsatsen. Slutligen definieras begreppet identifikation samt hur det 

kan relateras till förmågan att övertyga.   

 

4.1 Modern och klassisk retorik  

Skillnaden mellan modern och klassisk retorik kan enkelt beskrivas som att fokus för den 

klassiska retoriken ligger på ensidig kommunikation, medan modern retorik istället bygger på 

en mer dialogisk kommunikation.12 Retoriken har alltså gått från att vara i princip monologisk 

till att snarare vara fokuserad på dialog. Detta har även bidragit till att det idag ofta talas om 

en avsändare och en mottagare, istället för en talare och en publik. Då denna uppsats rör sig 

inom fältet modern retorik (dock med inslag från den klassiska) kommer begreppen sändare 

och mottagare att tillämpas. 

 

Booth skildrar diverse olika definitioner av retorik och visar på så sätt hur synen på retorik har 

förändrats genom historien.13 Lunsford beskriver retoriken som ”The art, practice and study of 

all human communication.”14 Retorik beskrivs alltså som konsten, användningen och 

forskningen av all mänsklig kommunikation. För att förklara den klassiska retoriken tillämpas 

vanligen Aristoteles definition. “En förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande.”15 Det kan här fastställas att den nutida retoriken är fokuserad 

på kommunikation och förståelse, medan den klassiska retorikens utgångspunkt handlar om 

att övertyga. Detta bekräftas även av Herrick som påpekar att moderna definitioner ofta utgår 

från en bredare uppfattning av vad som innefattas i begreppet retorik.16 Ett antagande är att 

kommunikation bör ses som ett brett begrepp vilket kan tänkas innefatta mycket medan 

konsten att finna det som övertygar är en mer snäv definition.  

                                                           
12 Lunsford och Ede (2014), s. 17. 
13 Booth, Wayne (2004), The rhetoric of rhetoric : the quest for effective communication, Malden, MA: 

Blackwell Publ. s. 8. 
14 Booth (2004), s. 8. 
15 Aristoteles (2012), Retoriken, upplaga 2. Övers. Johanna Akujärvi. Ödåkra: Retorikförlaget 1:2:1. 
16 Herrick, James (2013), The history and theory of rhetoric - An introduction, upplaga 5. New Jersey: Pearson 

Education. s. 6-8. 
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Vid val av retorisk definition för denna uppsats uppstår en viss problematik. Uppsatsen tillhör 

den klassiska retoriken då det handlar om att analysera ethos. Dock tillhör material och 

huvudsaklig analysmetod den moderna definitionen av retorik. Denna uppsats kommer alltså  

röra sig mellan den klassiska och moderna retoriken. Således kan Aristoteles och Lunsfords 

definitioner användas för att skapa en övergripande förståelse för denna uppsats syn på 

retorik.  

 

4.2 Entechnoi pisteis 

Inom den klassiska retoriken finns tre grundstenar vilka beskrivs som medel för att övertyga. 

Aristoteles beskriver dessa under samlingsnamnet entechnoi pisteis vilket innefattar ethos, 

pathos och logos. Ethos behandlar den karaktär och trovärdighet som avsändaren förmedlar, 

pathos är de känslomässiga aspekter som appellerar till publikens känslor och slutligen 

beskrivs logos som de rationella argument som används.17  

 

4.2.1 Ethos 

Aristoteles beskriver ethos som en talares karaktär och trovärdighet.18 Detta bevismedel 

framställs som det viktigaste av retorikens bevismedel, då övertygande förutsätter att 

mottagaren känner förtroende och tillit till avsändaren.19 Kjeldsen utvecklar detta resonemang 

genom att påpeka att ethos inte endast kan existera hos en talare, det kan även förekomma för 

en samlad grupp människor eller ett företag.20 I och med detta synsätt vidgas retoriken genom 

att inte begränsas till endast en talare, utan snarare till en avsändare som kan vara i form av en 

större grupp. Då ethos studeras strävar författaren efter att skapa en förståelse om hur 

avsändaren förmedlar och formar sin identitet.21 Enligt Hellspong kan en avsändare med 

fördel använda sig av pathos och logos för att vinna tillit och vidare styrka ethos.22 

 

                                                           
17 Aristoteles (2012), 1.2.2-6. 
18 Aristoteles (2012), 1.2.4. 
19 Aristoteles (2012), 1.2.4 
20 Kjeldsen, Jens (2008), Retorik idag - Introduktion till modern retorikteori, upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur 

AB. s. 127. 
21 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 35. 
22 Hellspong (2011), s. 211. 
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Bevismedlet ethos innefattar tre dimensioner vilka är bidragande till huruvida ethos uppfattas 

som starkt eller inte. Dessa definieras av Aristoteles som arete, eunoia och fronesis.23  

 

Arete 

Arete beskrivs som mottagarens uppfattning om sändarens moraliska karaktär samt dygd. Här 

innefattas avsändarens förmåga att agera rättfärdigt och tala sanning. Det kan även tolkas som 

dygdesamt att visa på medkänsla och solidaritet. Likväl bör det påpekas att det som anses vara 

en stark moralisk karaktär i en viss kultur, kan vara helt motsatt i en annan.24  

 

Eunoia 

Den andra aspekten, eunoia, innebär att sändaren måste visa goda intentioner, engagemang 

och välvilja mot sin publik. Detta kan exempelvis göras genom att visa sympati med sina 

mottagare eller genom att sätta andra människors intressen före sina egna. Vidare kan eunoia 

uppstå då avsändare och publik har delade uppfattningar om vad som är gott och ont, då detta 

skapar en känsla av samhörighet.25   

 

Fronesis 

Till sist beskrivs fronesis som fokuserar på avsändarens förmåga att demonstrera och visa upp 

sin kunskapsbredd inom det aktuella området. Denna kunskap kan visas upp genom 

handlingsklokhet, alltså att med hjälp av sina erfarenheter och sin kunskap kunna fatta kloka 

och överlagda beslut.26   

 

4.2.2 Pathos 

För att lyckas ge ett budskap önskad effekt är förmågan att skapa känslomässigt engagemang 

hos sin publik betydelsefull. Aristoteles menar att det är känslor som gör att människor ändrar 

åsikt och fattar beslut, 27 vidare blir framkallandet av känslor ett medel för en avsändare att få 

sin publik att agera.28 Om ett budskap lyckas väcka känslor hos publiken är det större chans 

att de tillåter sig bli influerade av det.29 Sammanfattningsvis kan det påstås att det är viktigt att 

                                                           
23 Aristoteles (2012), 2:1:5.  
24 Lindqvist Grinde, Janne (2016), Klassisk retorik för vår tid, upplaga 2:1. Lund: Studentlitteratur AB. s. 177-

178. 
25 Lindqvist Grinde (2016), s. 180. 
26 Lindqvist Grinde (2016), s. 179. 
27 Aristoteles (2012), 2.1.8-9. 
28 Kjeldsen (2008), s. 333-336. 
29 Aristoteles (2012), 2.1.8-9. 
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ha en förståelse för mottagarnas känslomässiga engagemang i den fråga som önskas 

förmedlas. 

 

4.2.3 Logos 

Aristoteles beskriver logos som det bevismedel vilket appellerar till mottagarnas förnuft. Dess 

främsta syfte är att redogöra för tesens logiska argument.30 Lindqvist Grinde påpekar dock att 

logos inte nödvändigtvis måste spegla det sanna, detta då det alltid går att finna ett sannolikt 

argument för varför en viss aspekt är positiv eller negativ. Logos handlar om att framhålla ett 

visst perspektiv på ett argument för att vända budskapet till sin egen fördel.31 

 

4.3 Visuell retorik 

I dagens samhälle kan det tänkas att vi oftare på ett undermedvetet plan blir påverkade av 

bilder och filmer än av ord och tal. Detta kan ha att göra med det faktum att en bild inte alltid 

explicit visar det den vill ha sagt, utan den har oftast ett implicit budskap vilket kan tänkas 

registreras i vårt undermedvetna. Vidare benämns detta som en bilds manifesta och latenta 

budskap. Ett manifest budskap beskrivs som uppenbart och tydligt medan det latenta 

budskapet är dolt och således appellera till det undermedvetna.32 Mral och Olinder menar att 

uppfattningen av en viss bild grundas i de visuella påverkansmedel bilden innehåller. Dessa 

kan exempelvis vara form, layout, fokus och kameravinkel eller samspel mellan olika färger. 

Hur dessa framställs påverkar hur vi tolkar bildens budskap.33 Detta analyseras i den 

manifesta nivån, det synliga. Den latenta nivån berör de budskap som är svårare att uppfatta 

och därav kräver mer reflektion innan de synliggörs. Dock bör inte ett budskap ses som 

antingen latent eller manifest. Vanligtvis kan ett budskap bestå av kombinationer, exempelvis 

latenta budskap som undermedvetet processas och bidrar till att förstärka det manifesta 

budskapet.34  

Baserat på detta kan det påstås att den visuella retoriken ger helt andra möjligheter att 

påverka, jämfört med den klassiska. Denna tanke befästs av Kjeldsen som skriver att en bild 

har helt andra förutsättningar att skapa en bestämd emotionell påverkan än exempelvis ord. 

Detta bland annat då bilden ger större utrymme för tolkning än vad ord gör.35 

                                                           
30 Aristoteles (2012), 1.2.6. 
31 Lindqvist Grinde, Janne (2008), Klassisk retorik för vår tid, upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur AB.s. 79-80. 
32 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 107-108. 
33 Mral, Brigitte och Olinder, Henrik (2011), Bildens retorik - i journalistiken, Stockholm: Norstedts. s. 101. 
34 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 85-86. 
35 Kjeldsen (2008), s. 306. 
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Evidentia är ett retoriskt begrepp vilket används för att beskriva skapandet av åskådlighet. För 

att väcka känslor hos sin publik kan avsändaren tillgodose dem med en så tydlig bild som 

möjligt, förslagsvis genom att ha en hög detaljrikedom i den aktuella artefakten.36 Utifrån ett 

sådant resonemang kan alltså evidentia användas för att skapa pathos hos mottagarna. Vidare 

kan bilden om den uppfattas som evident och autentisk även ligga till grund för uppfattningen 

om avsändarens trovärdighet och ethos. Hellspong menar att övertygande aldrig blir så starkt 

som när det innehåller mycket evidentia.37 Bilder har vanligen ett inneboende evidentia, då de 

genom sin funktion kan skapa ett direkt visuellt intryck hos sin publik.38 Ett antagande är att 

filmer har en stor möjlighet att skapa evidentia då de är uppbyggda på flertalet bilder. 

Följaktligen kan filmer innehålla mycket evidentia och alltså bidra med stor övertygandekraft 

genom pathos-appeller.  

 

Visuella argument består ofta av enthymem, alltså argument vilka bygger på en underförstådd 

premiss som är gemensam för mottagare och avsändare. Denna premiss kan exempelvis 

innefatta gemensamma värderingar.39 Genom att använda enthymem blir mottagaren 

medskapare till budskapet då denne själv får tolka den underförstådda premissen. Enthymem 

beskrivs även av Aristoteles som det starkaste sättet att övertyga.40 Slutligen bör det påpekas 

att enthymem genom framkallande av pathos kan bidra till ett stärkt ethos.41  

 

4.4 Identifikation  

Burke förklarar begreppet identifikation som då avsändare skapar en gemensam grund med 

sin mottagare. Genom att göra detta kan avsändaren befästa och stärka sitt ethos. Därav 

beskrivs även identifikation som ett väsentligt verktyg för att skapa övertygelse.42 Då det går 

att skapa identifikation genom att finna gemensamma faktorer mellan avsändare och 

mottagare menar Burke att man uppnår konsubstansialitet.43 Konsubstansialitet är alltså den 

gemensamma grund som står att finna mellan två eller flera parter. Den retoriska effekten för 

identifikation bygger på att publiken är deltagande i den aktuella diskursen, istället för att 

                                                           
36 Lindqvist Grinde (2008), s. 219. 
37 Hellspong, Lennart (2011), Konsten att tala, Lund: Studentlitteratur. s. 124. 
38 Kjeldsen (2008), s. 288.  
39 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 104. 
40 Aristoteles (2012), 1.1.3-11.  
41 Lindqvist Grinde (2008), s. 100-101. 
42 Burke, Kenneth (1969), A Rhetoric of Motives, Berkeley: Univ. of Calif. Press. s. 55-56. 
43 Burke (1969), s. 21. 
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enbart inta rollen som en passiv publik. Det är alltså av vikt att identifikation söks av både 

avsändare och mottagare, det är en interaktiv process.44 Stevanovich kopplar samman pathos 

och identifikation genom att förklara hur pathos har förmågan att skapa en känsla av 

identifikation hos mottagarna. Vidare förklaras även att påverkan av en publiks känslor är ett 

kraftfullt medel för att nå önskat genomslag för ett budskap.45  

 

Oja beskriver hur identifikation skapas genom användandet av identifikationsmarkörer, det är 

dessa som uppmärksammar en gemensam grund mellan avsändare och mottagare. 

Identifikationsmarkörer kan antingen vara fysiska föremål som skapar en känsla av 

gemenskap, alternativt mer abstrakta saker, exempelvis erfarenheter, känslor, värderingar, 

grupptillhörighet och intressen.46 Här återkommer begreppet enthymem då den uteslutna 

premissen bildar en identifikationsmarkör genom att visa på en gemensam grund mellan 

avsändare och mottagare. Detta beskrivs som ett av tillvägagångssätten för att skapa 

identifikation och även som en av retorikens grundläggande argumentationsformer.47  

  

                                                           
44 Burke (1951), s. 203. 
45 Stevanovich (2012), s. 13. 
46 Oja, Simon (2015), Sverigedemokraternas budskap 2005-2010. En retorisk studie av ett annorlunda parti. 

Örebro universitet: Örebro University. s. 99. 
47 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 88. 
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5. Metod och material  

I kommande avsnitt redogörs inledningsvis för uppsatsens metod och vidare för dess material.  

 

5.1 Metod 

Denna uppsats använder sig av den övergripande metoden hermeneutisk närläsning. Utifrån 

denna övergripande ansats genomförs en visuell analys innehållande en mindre 

neoaristotelisk-samt identifikationsanalys. Den visuella analysen utförs genom att utgå från 

begreppen bildens natur, funktion och värdering.  

 

5.1.1 En hermeneutisk närläsning 

Den övergripande metod som används i denna uppsats definieras som hermeneutisk 

närläsning. Ödman förklarar hermeneutik vilket är en metod som bygger på en övertygelse 

om människans möjligheter till tolkning och förståelse. När denna metod brukas bör tolkaren 

sträva efter att förstå nya perspektiv och förklaringar av materialet. Vidare påpekas att vi 

människor inte kan skiljas från våra tidigare erfarenheter således kan vi inte heller vara helt 

fördomsfria i tolkningsprocessen.48 Baserat på detta kan det påstås att en retorisk analys aldrig 

kan vara helt objektiv. Detta bekräftas av Viklund som påtalar att det är utmärkande för en 

retorisk analys att tolkarens subjektivitet alltid kommer vara en ofrånkomlig del.49 Det är 

alltså möjligt att de resultat som denna uppsats utmynnar i hade varierat om granskningen 

gjorts av en annan författare, då individuell tolkning är en så pass betydande del. Kjeldsen 

beskriver att den hermeneutiska tolkningsansatsen bygger på att ett objekts helhet endast kan 

förstås utifrån dess delar, delarna i sin tur kan endast förstås utifrån helheten. Alltså måste 

författaren ständigt pendla mellan att se till analysobjektet utifrån delarna kontra helheten. 

Detta förfaringssätt benämns som den hermeneutiska cirkeln.50  

 

För att kunna göra en adekvat och ingående analys kommer en närläsning av det utvalda 

materialet att genomföras. Viklund skildrar Brummets syn på närläsning som “…the mindful, 

disciplined reading of an object with a view to deeper understandings of its meanings.”51 Då 

                                                           
48 Ödman, Per-Johan (2007), Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, upplaga 2. 

Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. s. 11-15.  
49 Fischer, Otto; Mehrens, Patrik och Viklund, Jon (2014) Retorisk kritik - Teori och metod i retorisk analys. 

Ödåkra, Retorikförlaget. s. 22-29. 
50 Kjeldsen (2008), s. 319-320. 
51 Viklund (2014), s. 29. 
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närläsning appliceras på retorisk analys handlar det om att på ett detaljerat plan undersöka och 

analysera de aspekter som bidrar till att påverka mottagarna. Vidare kan närläsning 

tillhandahålla en förståelse för hur de olika komponenterna i ett retoriskt objekt är 

sammansatta.52 Ödman beskriver språket som en grundsten för förståelse och tolkning.53 

Således kan det anses vara av vikt att undersöka det språk Systembolaget brukar sig av i de 

utvalda filmerna, både det faktiska samt det visuella. I denna uppsats används närläsning för 

att urskilja och analysera användandet av aktuella teoretiska begrepp i två av Systembolagets 

reklamfilmer.  

 

5.1.2 Visuell analys 

Bilden beskrivs som ett starkt retoriskt medel, detta baserat på det faktum att den både har 

möjlighet att skapa sin egen bild av verkligheten samt frambringa en stark känsloreaktion hos 

sin mottagare.54 Att skapa en trovärdig bild av verkligheten kan kopplas samman med logos, 

närmare bestämt logiska resonemang om vad som är verkligt och inte. Vidare uppstår pathos i 

mottagarens känsloreaktion. Bilder kan alltså användas för att appellera till både logos och 

pathos, och vidare förstärka möjligheterna att etablera ethos. Därav kommer en visuell analys 

tillämpas för att utforska hur bilderna i filmerna bidrar till att etablera ethos. 

 

En visuell analys kan göras genom att se till tre aspekter, bildens natur, bildens funktion samt 

värdering av bilden. Bildens natur analyseras utifrån två budskap, de manifesta och tydliga 

samt de latent dolda. Med hjälp av att analysera en films manifesta och latenta budskap 

skapas en grundläggande förståelse för bildens olika byggstenar samt artefakten som helhet.55  

 

Nästkommande steg ämnar identifiera bildens funktion.56 Här kommer uppsatsen avvika från 

Mral, Gelang och Bröms analysmetod och istället använda Foss tillvägagångssätt. Foss 

använder liknande tre aspekter, bildens natur, funktion och värdering av bilden, men har en 

annan uppfattning om vad som innefattas av bildens funktion. Denna definition passar bättre 

in på föreliggande uppsats syfte och kommer därför tillämpas. Foss menar på att bildens 

funktion handlar om att se till vilka handlingar artefakten kommunicerar och vidare 

                                                           
52 Viklund (2014), s. 29. 
53 Ödman (2007), s. 26-30. 
54 Ekström, Mats (2008), Mediernas språk, Malmö: Liber AB. s. 71. 
55 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 107-108. 
56 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 103-106. 
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uppmuntrar mottagaren att utföra.57 Denna aspekt syftar alltså till att se vilken effekt bildens 

natur kan bidra med.  

 

Det tredje steget i analysen är att göra en värdering av bilden. Här kan det antingen 

undersökas ifall objektet lyckas uppfylla sin retoriska funktion, alternativt kan analysen gå 

ännu ett steg djupare och försöka fastställa ifall den retoriska appellen framgångsrikt speglar 

samt anpassas efter samhällets allmänna etiska värderingar. Detta steg i den visuella analysen 

kan anses bidra med en sammanfattning av artefaktens retoriska funktion.58 Denna aspekt 

kommer att redogöras för i diskussionen.  

 

5.1.3 Neoaristotelisk retorikanalys 

Analysen i denna uppsats kommer ta viss utgångspunkt i en neoaristotelisk metod. Karlberg 

och Mral påpekar att det inte finns någon självklar metod vid analys av retorik och att det 

därför är viktigt att identifiera den metod som passar bäst utifrån val av syfte, frågeställning 

och material.59 Ekström beskriver metoden neoaristotelisk analys som en retorikanalys vilken 

utgår ifrån de begrepp som uppkom under retorikens födelse, under Aristoteles tid.60 Vidare 

förklarar Renberg att det kan vara lämpligt att använda sig av de tre bevismedlen ethos, 

pathos och logos vid en visuell retorikanalys av bilder.61 Baserat på detta bör det anses 

passande att tillämpa en analys av entechnoi pisteis på det empiriska materialet då denna 

uppsats tar avstamp i en visuell analys. Eftersom syftet är att identifiera hur Systembolaget 

etablerar ethos via två reklamfilmer, befäster även detta valet att använda en neoaristotelisk 

retorikanalys.  

 

Enligt Hellspong kan en avsändare med fördel använda sig av pathos och logos för att vinna 

tillit och på så sätt styrka ethos.62 Detta leder till att ethos beskrivs som det starkaste av 

retorikens tre bevismedel.63 Baserat på detta resonemang bör det anses vara försvarbart att, i 

en neoaristotelisk analys, genomföra pathos- och logosanalyser för att på så vis underbygga 

                                                           
57 Foss, Sonja (2004), Framing the study of visual rhetoric: Toward a Transformation of Rhetorical Theory”, 

red. Hill, Charles och Helmers, Marguerite, ”Defining visual rhetoric”, London: Lawrence Erlbaum Associates. 

s. 308. 
58 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 107-108. 
59 Karlberg och Mral (2006), s. 19-20. 
60 Ekström (2008), s. 69. 
61 Renberg (2006), s. 92. 
62 Hellspong (2011), s. 211. 
63 Aristoteles (2012), 1.2.4. 
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en tolkning av ethos. För att djupare kunna analysera ethos kommer arete, eunoia och fronesis 

att undersökas. 

 

5.1.4 Identifikationsanalys 

En identifikationsanalys kommer genomföras vilken utgår från Burkes identifikationsteori. 

Analysen genomförs för att fastställa hur identifikation kan användas för att inge förtroende 

samt i vilken utsträckning Systembolaget använder sig av identifikation i de båda filmerna. I 

analysen kommer begreppet identifikationsmarkörer att tillämpas för att förklara och urskilja 

de särskilda aspekter i ett visst objekt som kan tänkas skapa identifikation.  

 

5.1.5 Metodproblem 

Som visats ovan är det inte möjligt att göra en helt och hållet objektiv analys när ett material 

tolkas, vilket bör ses som ett metodproblem. Därav är det relevant för författaren att ha en 

förståelse för denna undermedvetna subjektivitet, då det kan tänkas minska den objektiva 

tolkningen. För att förebygga en subjektiv tolkning är det av vikt att analysen av materialet är 

noggrant genomförd där materialets delar och helhet ställs i relation till varandra. Dessutom 

bör resultaten noggrant relateras till uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

5.2 Material 

I denna uppsats kommer två reklamfilmer från Systembolaget att analyseras.64 En grundlig 

beskrivning av filmernas visuella innehåll kommer redogöras för i respektive analys. I detta 

avsnitt ges endast en kort beskrivning.  

 

5.2.1 Systembolaget på 77 sekunder 

Filmklippet publicerades på Systembolagets Youtube-kanal den 14 december 2016 och 

beskrivs som ”En film som berättar om idén om Systembolaget.”.65 En stor anledning till att 

denna film valdes var då den uttalat ämnar tydliggöra bolagets syfte. Alltså kan det tänkas att 

filmens huvudsyfte faktiskt är att etablera ethos. Ännu en bidragande faktor var det faktum att 

                                                           
64 Filmernas giltighet har undersökts och fastställts av Systembolaget via mailkontakt. 
65 Systembolaget på 77 sekunder (2016), YouTube-video, 1:17, upplagd av ”Systembolaget AB” 2016-12-14, 

<https://www.youtube.com/watch?v=dyyzQsOOiF0>, hämtad 2017-04-25. 
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filmen vid urvalstillfället hade 5 368 visningar på Youtube, något som på Systembolagets 

kanal bör klassas som mycket.  

 

5.2.2 Systembolagets antilangningsfilm våren 2016  

25 april 2016 publicerades filmen på Systembolagets Youtube-kanal med beskrivningen ”64 

procent av alla 16-åringar som dricker skulle avstå alkohol om de inte fick den från någon de 

känner. Här får du 10 tips hur du kan säga nej. Ett nej som betyder mycket.”66 Detta filmklipp 

valdes då problemet med langning mellan syskon och kompisar är ett välkänt problem som 

Systembolaget länge har jobbat aktivt med att förändra.67 Det bör alltså anses porträttera ett av 

deras stora fokusområden. Vidare är det även ett givet tillfälle att bygga ethos då det handlar 

om att visa upp en ansvarstagande karaktär. Vid urvalstilfället hade filmen 3 317 visningar.   

 

5.2.3 Urval och avgränsningar 

Kriterierna för det utvalda materialet är att de vid tillfället då urvalet gjordes68 fanns 

tillgängliga på Systembolagets Youtube-kanal, deras hemsida samt Facebooksida. Ytterligare 

ett krav var att de vid tillfället skulle vara två av de mest sedda filmerna på Systembolagets 

egna Youtube-kanal det senaste året. Baserat på dessa förutsättningar har ovanstående två 

artefakter valts ut.  

 

Då det material som analyseras har hämtats från Youtube bör det påpekas att detta är ett 

socialt medium som tillåter interaktion i form av ”up- och down votes” samt kommentarer. 

Dock kommer analysen begränsa sig till det visuella klippet, alltså kommer den aktuella 

responsen som lämnats på klippen inte att analyseras. 

 

Vidare är det av vikt att se till de aktuella forum där filmerna har publicerats. Dessa filmer 

kan troligtvis tänkas ha blivit selektivt exponerad för en publik. Detta betyder att det finns en 

del av publiken som aktivt har gått in på Systembolagets diverse sidor och där själva hittat 

filmen. Dessutom finns det troligtvis även en mer ofrivillig publik, som exempelvis har fått 

den länkad till sig i sitt Facebook-flöde och fastnat för den vilket lett till att de sett klart den.  

                                                           
66 Systembolagets antilangningsfilm våren 2016 (2016), YouTube-video, 1:00, upplagd av ”Systembolaget AB” 

2016-04-25, <https://www.youtube.com/watch?v=kzzZp3c8bQ4>, hämtad 2017-04-25.  
67 Systembolaget, Sälja med ansvar, <https://www.systembolaget.se/vart-uppdrag/salja-med-ansvar-sa-jobbar-vi-

pa-systembolaget/>, hämtad 2017-04-25. 
68 11 april 2017. 
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Det hade varit önskvärt att utföra en analys på fler filmer. Dock tillåter inte uppsatsens 

omfång detta. Genom att avgränsa till två filmer kommer en mer djupgående analys kunna 

genomföras då det finns mer utrymme att utvärdera varje enskild artefakt.  
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6. Analys  

I detta kapitel redogörs för analys och resultat av uppsatsens empiriska material. Kapitlet 

disponeras på följande vis; först redogörs för analysen av reklamfilmen Systembolaget 77 

sekunder därefter för reklamfilmen Systembolagets antilagningsfilm 2016. Varje analys delar 

in respektive reklamfilm i ett visst antal sekvenser. Vidare genomförs en visuell retorikanalys 

på varje individuell sekvens med hjälp av aspekterna bildens natur, bildens funktion och 

värdering av bilden, vilka redovisas under rubrikerna beskrivning, entechnoi pisteis och 

identifikationsmarkörer. Slutligen presenteras varsin individuell sammanfattning av resultaten 

från varje analys. En vidare jämförelse av filmerna, analyserna och de enskilda resultaten 

presenteras i nästkommande kapitel, Diskussion.   

 

6.1 Systembolaget på 77 sekunder   

Nedan följer en analys av Systembolagets reklamfilm Systembolaget på 77 sekunder från 14 

december 2016. Analysen av reklamfilmen kommer att presenteras uppdelad i sex sekvenser. 

Varje sekvens utgör en scen i filmens dramaturgi och redovisas i den ordning de presenteras i 

filmen. Vidare beskrivs och analyseras varje sekvens med hjälp av valda metoder för att sedan 

relateras till de teoretiska utgångspunkterna. Till sist redogörs för en sammanfattning samt 

några övergripande och generella resultat vilka relaterar till filmen i sin helhet. 

 

Det bör noteras att hela filmen spelas upp baklänges. Det vill säga att när ett glas vin fylls 

eller skosnören knyts spelas det upp baklänges vilket gör att glaset töms, att skosnörena 

lösgörs osv. Analysen av denna aspekt redovisas i slutet då de övergripande resultaten 

redovisas. Då scenerna beskrivs kommer de dock förklaras som om de spelas framlänges, då 

det troligtvis underlättar beskrivningen. 

 

6.1.1 Festen 

Beskrivning 

Denna scen börjar med att ett glas rött vin fylls på under en middag för att sedan visa hur 

några middagsgäster livligt diskuterar och skrattar tillsammans. I bild syns en vit kvinna, en 

svart man, en mörk kvinna och en vit man som sitter och äter runt ett bord fyllt med 

vinflaskor, glas och levande ljus. Middagsgästerna är uppskattningsvis i åldrarna 30-50 och de 

bär alla kläder i jordnära, neutrala färger. Slutligen visas en vinflaska med etiketten ”Alkohol 
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är inte vilken vara som helst”. Under hela sekvensen hörs ett behagligt instrumentellt 

musikstycke tillsammans med ljud från den plats de befinner sig på, vin som hälls upp i ett 

glas och människor som lugnt pratar och skrattar med varandra.  

 

Entechnoi pisteis 

Mral och Olinder påpekar att det vid en visuell analys är väsentligt att undersöka 

användningen av färger då de har en förmåga att väcka olika känslor samt leda mottagaren till 

att göra vissa tolkningar.69 I denna scen förekommer främst dova murriga färger där rött är 

den primära färgen, just denna färgsättning kan skildra en känsla av värme, solidaritet och 

fest.70 Även det faktum att alla gäster runt bordet ler hjärtligt och lutar sig framåt mot bordet 

för att komma nära varandra förmedlar en känsla av gemytlig glädje och engagemang. Detta 

tillsammans med många tända ljus skapar en mysig och behaglig stämning. För att kunna inge 

en känsla till sin publik måste avsändaren själv visa upp den aktuella känslan.71 Genom att i 

filmen visa människor som utstrålar glädje och bekvämlighet kan dessa känslor förmedlas till 

publiken. Genom ovan nämnda aspekter kan scenen tänkas inge en känsla av glädje, värme 

samt en uppfattning om gemenskap.  

 

Då texten visas, ”Alkohol är inte vilken vara som helst”, uppmärksammas det faktum att 

alkohol inte endast är fest och glädje. Texten kan anses vara ett enthymem med den 

underförstådda premissen att även om alkohol kan vara en del av festligheter och god 

stämning vid en middagsbjudning så bör det inte konsumeras som andra varor. Effekterna är 

väldigt annorlunda i jämförelse med andra produkter och därav krävs det mer eftertanke med 

konsumtion av alkohol. Vidare bidrar denna text med en ny pathos-appell, mottagaren tvingas 

tänka till och den tidigare härliga känslan som förmedlats från middagsscenen minskar och 

istället förmedlas en uppfattning av eftertanke kring alkoholkonsumtion. 

 

Genom att visa på en förståelse att alkohol är en vara som kan användas för att skapa trevlig 

stämning vid middagsbjudningar, samtidigt som det påpekas att detta är en särskild produkt 

som kräver viss eftertanke, uppfyller Systembolaget fronesis.  

  

                                                           
69 Mral och Olinder (2011), s. 106. 
70 Mral och Olinder (2011), s. 106. 
71 Lindqvist Grinde (2008), s. 87. 
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Identifikationsmarkörer 

Baserat på Stevanovichs resonemang kring koppling mellan pathos och identifikation, bör det 

antas vara i Systembolagets intresse att väcka pathos för att kunna skapa identifikation och i 

förlängningen skapa större genomslag för sitt budskap. Identifikationsmarkörer i denna scen 

kan dels skapas då mottagaren kan identifiera sig med gästerna vid middagsbordet. Genom att 

porträttera personer med varierande etnicitet ökar möjligheten till identifikation då det tillåter 

en mångkulturell och varierad publik. Vidare kan en identifikationsmarkör anses vara 

middagen i sig. Förmodligen kan de flesta identifiera sig med känslan av att sitta på en härlig 

middag med trevliga människor och diskutera intressanta och roliga ämnen. Då de människor 

som sitter på middagen förmedlar en glad känsla känner mottagaren troligtvis igen sig i detta 

och således förmedlas liknande känsla till mottagaren.  

 

Genom att Systembolaget visar sig medvetna om att det har en varierad publik med olika 

ursprung uppfylls eunoia. Att ge en större publik möjlighet till identifikation visar på välvilja 

och ökar troligtvis bolagets möjligheter att skapa tillit och etablera ett trovärdigt ethos hos den 

bredare publiken. Även arete uppstår då bolaget verkar sträva efter en jämlikhet och variation 

i de karaktärer som porträtteras.  

 

6.1.2 Sport 

Beskrivning 

Nästkommande scen porträtterar en vit kvinna och två vita män som alla kan antas vara runt 

30 år. De sitter alla tre bredvid varandra i en soffa, kvinnan sitter i mitten. Scenen utspelar sig 

i ett ljust rum där solen lyser in, utanför skymtas en blå himmel. Individerna är avslappnat 

klädda i shorts och linnen i starka färger. De tittar på sport på teven och plötsligt reser de sig 

upp och jublar samtidigt som ett publikjubel från teven hörs. När de reser sig upp välter killen 

som är närmast kameran ut sin öl så att ölen rinner ut över kanten på bordet. Något som bör 

påpekas är att det inte är personerna som är i fokus, istället är det ölflaskan som välts ut. 

Människorna syns endast i en ofokuserad bakgrund. Efter detta visas ölflaskans kapsyl med 

texten ”Därför säljs den bara på Systembolaget”. Under hela scenen fortsätter den 

instrumentella musikslingan från scenen Festen att spelas tillsammans med ljudeffekterna 

såsom publikjubel från teven.  
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Entechnoi pisteis 

De ljusa färgerna i rummet, den blåa himlen som skymtas utanför samt människornas kläder 

leder till att mottagaren tolkar det som sommar. Detta i kombination med att de tre vännerna 

unisont reser sig upp för att jubla förmedlar en bekväm känsla av glädje och gemenskap. 

Alltså följer denna scen upp den härliga och vänskapsfulla känsla som mottagaren troligtvis 

fick med sig från scenen Festen.  

 

I och med texten som visas på kapsylen berättigar Systembolaget sitt egna uppdrag. Även 

denna text är ett enthymem vilket bygger på premissen att publiken har en vetskap om de 

negativa effekterna av alkohol och förstår varför det kräver en reglerad försäljning.  

 

Liksom i den tidigare sekvensen skapat ethos här med hjälp av fronesis, då Systembolaget 

genom texten visar upp en förståelse för sitt egna uppdrag. Detta samtidigt som en 

medvetenhet förmedlas om att alla som konsumerar alkohol inte för den sakens skull 

missbrukar den. Ibland kan det vara så enkelt som att ta en öl tillsammans med några 

kompisar framför en fotbollsmatch. 

 

Identifikationsmarkörer 

Den starkaste identifikationsmarkör som kan återfinnas i denna sekvens är förmodligen den 

faktiska situationen med tillhörande aktivitet. Identifikationsmarkörerna skapas i den 

avslappnande upplevelsen av att sitta och titta på en bra match med några kompisar samtidigt 

som man öppnar en öl. Även den glädje som upplevs då det går bra för ens lag är nog något 

de flesta kan känna igen. Vidare är det även denna känsla som förmedlas och förstärks hos de 

som kan identifiera sig med den. Identifikationsmarkörerna bidrar till publikens uppfattning 

om att den situation som förmedlas är verklig och rimligtvis kan utspela sig på riktigt. Genom 

att förmedla en autentisk bild av samvaron vid och firandet av en sporthändelse uppstår 

evidentia och ethos kan stärkas.  

 

6.1.3 Kramen 

Beskrivning 

Följande scen skildrar en mörkhyad tjej som kommer in i en hall med en påse från 

Systembolaget i handen. Hon blir varmt bemött av en ljus tjej som välkomnar henne med en 

stor omfamning, den mörka tjejen ler hjärtligt. De är båda barbenta och klädda i lätta 
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sommarkläder, troligtvis är de båda runt 20 år. I bakgrunden hörs skratt och en dunkande bas, 

tillsammans med samma musik som spelats i tidigare sekvenser. Scenen utspelas i en ljus hall 

där sol strålar in, på golvet ligger flera par skor i en hög. I mitten av scenen zoomas det in på 

påsen och texten ”Med ansvar och god service men utan att vilja sälja så mycket som 

möjligt”.  

 

Entechnoi pisteis 

Tjejernas kläder i kombination med solen som lyser upp hallen ger mottagaren en känsla av 

att det är sommar. Skorna i högen på golvet, tjejens Systembolagetpåse samt sorlet och basen 

som hörs från ett intilliggande rum skvallrar om en förväntan på fest. Detta i kombination 

med de glada ansiktsuttryck som förmedlas samt det kärleksfulla och innerliga välkomnande 

som visas ger mottagaren en känsla av glädje och gemenskap.  

 

Genom texten på påsen förmedlas logos. Också i denna sekvens synliggör texten 

Systembolagets ansvarstagande roll i alkoholfrågan.  

 

Genom texten på påsen förmedlas att Systembolaget prioriterar service och ansvar framför 

ökad försäljning. Detta kan visa på välvilja, då bolaget strävar efter att erbjuda kunderna en 

positiv serviceupplevelse, därmed uppfylla eunoia. Det kan också användas för att visa på 

arete då en moralisk karaktär kan tänkas vara en som inte vill sälja så mycket som möjligt av 

en farlig vara, utan istället försäkra sig om att kunderna är nöjda med det köp som görs.  

 

Identifikationsmarkörer 

Genom att förmedla en känsla av förväntningar på en rolig kväll med vänner skapas en 

identifikationsmarkör. Förmodligen är just denna scen relativt åldersbestämd då det scenario 

som visas oftast är ett som upplevs i yngre ålder. Dock kan även en publik som upplevde 

liknande händelser i sin ungdom fortfarande känna igen sig i det som händer och finna 

identifikation. Detta leder till att konsubstansialitet uppstår och identifikation skapas.  

 

6.1.4. Flak med öl 

Beskrivning 

I den fjärde scenen får publiken följa en vit kille i tjugoårsåldern som ensam går ute under 

vintern och bär på två flak öl. Hans näsa är lite rödfrusen och på sig har han en grön 
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vinterjacka samt en mössa med pälsfoder. Det är mörkt ute och det ligger snö på marken när 

han går förbi ett lägenhetsområde. Slutligen går han in genom en lägenhetsport. Den gråa 

miljön med intetsägande lägenhetshus kontrasteras mot de fönster som killen går förbi. I dessa 

fönster syns upplysta och ombonade lägenheter. Musikstycket som spelats i tidigare sekvenser 

fortsätter även här, samtidigt som man kan höra varje steg som killen tar på den grusade 

vägen.   

 

Entechnoi pisteis 

Genom att visa en scen där det är mörkt ute och snö ligger på marken förmedlas en tydlig bild 

av den kalla svenska vintern. Känslan av kyla förstärks av killens mössa med pälsfoder samt 

hans näsa som ser kall ut då den är röd. De varma färgerna som visas i de fönster han går förbi 

förmedlar en känsla av välkomnande och bidrar till att skapa en kontrasterande känsla till den 

kalla och mörka utomhusmiljön. Skillnaden mellan utomhus- och inomhusmiljön bidrar 

förmodligen till att den kalla känslan blir än mer påtaglig. I denna scen märks det att klimatet 

helt plötsligt har förändrats. Ett antagande är att det här har påbörjats ett skifte från den 

härliga gemenskapen till den sorgliga ensamheten.  

 

Genom att via öl-kartongerna förmedla det skrivna budskapet ”Därför dricker vi i Sverige 

mindre, jämfört med om alkohol såldes i mataffärer” skapas ett enthymem. Detta enthymem 

bygger på den underförstådda premissen att ökad alkoholkonsumtion är något icke önskvärt 

då det skulle medföra negativa effekter för samhället generellt och individer specifikt. Vidare 

bör texten klassas som faktabaserad och undervisande vilket innebär att den appellerar till 

logos.  

 

Genom att låta sekvensen förmedla en känsla av kyla kontra värme, samtidigt som en 

jämförelse görs mellan försäljning av alkohol i mataffär kontra reglerad försäljning med 

monopol, samspelar bilden och texten för att förstärka budskapet. Den kalla kylan som visas 

kan motsvara den alkoholkonsumtion som hade pågått om alkohol hade sålts i vanliga 

mataffärer. Detta i kontrast till den värme som kan tänkas representera Systembolagets 

reglerande monopol som visas inne i lägenheterna ditt killen är påväg. Sekvensen visar på så 

sätt två olika verkligheter, en kall och en varm. Genom att låta killen gå utomhus istället för 

att vara inomhus förstärks känslan av utsatthet, vilket också ger ytterligare kraft till att det är 

negativt att kunna handla alkohol i vanliga affärer. Då Systembolaget tydligt visar att de vill 

begränsa alkoholkonsumtionen för att på så sätt ta hand om människor och se till att så få som 
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möjligt far illa på grund av alkohol, väcks en känsla av välvilja och rättrådighet. Välvilja 

genom att visa på intresse för det allmänna välbefinnandet och rättrådighet genom att visa på 

medkänsla för människor. Därav uppfylls eunoia och arete. Texten på öl-kartongerna kan 

bidra till att uppfylla fronesis då den visar upp Systembolagets kunskapsbredd inom det 

aktuella området.  

 

Genom denna sekvens visar bolaget på en förståelse för sitt egna uppdrag och vikten av att 

synliggöra detta för andra. Vidare bidrar detta till att bygga ethos genom att uppfylla alla tre 

aspekter av ethos. Ytterligare en aspekt som kan medverka i att etablera ethos är användandet 

av ordet ”vi”. Att använda sig av ett ”vi”-perspektiv leder till att en samhörighet skapas 

mellan avsändaren och mottagaren, på så vis förstärks eunoia.72 Alltså bidrar texten i denna 

scen till att uppfylla ethos tre dimensioner, vilket styrker Systembolagets förmedlade ethos.  

 

Identifikationsmarkörer 

Identifikationsmarkörer kan troligtvis väckas hos de flesta svenskar då de kan känna igen sig i 

situationen att gå utomhus när det är kallt och mörkt. Förmodligen kan de även känna igen sig 

i den smått avundsjuka känslan av längtan som uppstår då man ser hur varmt det är inomhus. 

På så vis kan känslan av ensamhet och kyla förstärkas eftersom publiken kan se sig själva i 

situationen. Sympati väcks för killen som bär på ölen och det är i dessa känslor som 

konsubstansialitet uppstår vilket vidare underlättar för Systembolaget att etablera ethos då de 

har uppmärksammat en gemensam grund mellan sig själva och sin publik. 

 

6.1.5. Bilen 

Beskrivning 

I nästkommande scen ser man en mörkröd Volvo som kör genom ett medelklass-villaområde 

med en bilbarnstol i baksätet. Föraren till bilen porträtteras inte i sekvensen. Himlen är rosa 

och det verkar vara tidigt på morgonen. På marken ligger spridda fläckar med snö som håller 

på att tina bort. Man kan höra snön knastra under bilens däck samtidigt som den välbekanta 

instrumentella melodin från tidigare sekvenser fortsätter spelas. Klippet innehåller relativt 

ljusa färger, men med en disig ton över vilket förstärker känslan av att det är kallt. I 

bilbarnstolen står en påse från Systembolaget med texten ”Det gör att färre far illa” tryckt på 

utsidan. Inklämd mellan bilbarnstolen och bildörren syns en gossedjursnalle.  

                                                           
72 Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 37. 
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Entechnoi pisteis 

Ett sätt att väcka pathos är genom att använda sig av bilder på barn. Anledningen till detta är 

då barn symboliserar det hjälplösa och oskyldiga, därav väcks ett behov hos publiken att 

beskydda dem.73 Scenen med bilen kan tänkas vara ett enthymem som bygger på den 

underförstådda premissen att det i en bilbarnstol bör sitta ett barn. Då alkoholen har tagit 

barnets plats kan detta ses som en metafor för att visa på hur vissa väljer att prioritera alkohol 

framför sina barn. Detta i kombination med texten som visas på påsen och den ensamma 

nallebjörnen kan förmodligen väcka starka känslor av obehag hos mottagare. Vidare kan 

sekvensen även ge en känsla av en förare som förtär alkohol, alternativt kör påverkad, med ett 

barn i baksätet. Och på så vis visa på alkoholens oskyldiga offer. Detta skapar en känsla av 

obehag hos publiken.  

 

Som antytt ovan utgör texten ett enthymem vilket bygger på den underförstådda premissen att 

de som kan fara illa är barn, samt att det är fel att någon som inte själv dricker alkohol ska få 

lida av dess konsekvenser. Ytterligare kan en underförstådd premiss bygga på ovan visad 

tolkning, att föraren som kör bilen är alkoholpåverkad. På så vis kan andra trafikanter och 

fotgängare som befinner sig där bilen kör riskera att vara med i en olycka som inträffar på 

grund av att föraren är berusad.  

 

Denna scen kan både väcka pathos samt uppfylla ethos dimensioner. Pathos och eunoia 

samverkar i sekvensen då de starka känslor som scenen väcker kan tänkas skapa ett behov av 

en lösning. Genom att Systembolaget genom scenen argumenterar för att de minskar 

händelser då barn far illa visar de på både välvilja och rättrådighet. Välvilja eftersom de inte 

vill att någon ska fara illa och rättrådighet då de visar upp en medkänsla och sympati för 

oskyldiga människor som kan fara illa på grund av alkoholmissbruk i dess närhet. Fronesis 

förmedlas via enthymemet då Systembolaget visar på handlingskraft och medvetenhet i frågor 

om alkoholmissbruk samt bilkörning under påverkan. 

 

Identifikationsmarkörer 

En möjlig identifikationsmarkör kan vara bilbarnstolen, vilken troligtvis många föräldrar 

känner igen. På så sätt skapas en koppling till deras egna barn när de var små och en känsla av 

obehag väcks för att ett barn ska råka illa ut för att deras förälder konsumerar alkohol. Vidare 

                                                           
73 Mral, Brigitte och Vigsö, Orla (2013), Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation, Karlstad: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget. s. 55. 
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skapas en identifikationsmarkör även för personer som känner ett barn som har tagit skada på 

grund av hens föräldrars alkoholproblem. Även de som känner någon som har farit illa på 

grund av en berusad bilförare kommer finna en stark identifikationsmarkör i denna film. Här 

kan det alltså tänkas att identifikation skapas med den publik som anser att det är moraliskt fel 

att låta alkohol ta ett barns plats samt köra med alkohol i blodet. Identifikationsmarkörerna 

bidrar till att väcka pathos och i och med resonemanget ovan förstärker detta förmodligen 

Systembolagets ethos. 

 

6.1.6. På Systembolaget 

Beskrivning 

Den sista scenen utspelar sig inne på och precis utanför Systembolaget. För det första visas en 

kvinna som precis kommit ut från Systembolaget, ute är det kallt och mörkt. Sedan möts 

publiken av en skylt inne i affären med texten ”Både de som dricker för mycket”. Så fort det 

filmas inne i butik hörs ett lågt sorl av människor som pratar samtidigt som musikslingan 

fortsätter spelas. Fortsättningsvis plockas en spritflaska ner från en hylla för att sedan checkas 

av på kassabandet. På etiketten är en text tryckt vilken lyder ”Och deras nära och kära”. 

Slutligen visas en sista scen utanför Systembolaget då en mörkklädd individ cyklar förbi 

ingången. 

 

Entechnoi pisteis 

För det första tillåts den smått obehagliga känslan från tidigare sekvens hänga kvar då det blir 

tydligt att det är vinter, det är mörkt ute och julbelysning kan skymtas hänga över gatan. 

Redan här sätts stämningen för att det är en fortsatt jobbig känsla som ska förmedlas.  

 

Via de texter som visas väcker sekvensen förmodligen känslor hos många då den 

uppmärksammar det faktum att alkoholmissbruk inte endast skadar den brukande individen, 

utan även människorna i dennes närhet. Tanken befästs av att den avslutande texten är tryckt 

på en spritflaska som tydligt är markerad med 40 procents alkoholhalt. Detta i kombination 

med att scenen med barnstolen precis visats för tankarna till att de nära och kära som drabbas 

främst är barn som inte har någon chans att försvara sig.  

 

Denna scen tillsammans med Bilen kan uppfylla eunoia, då de båda syftar till att visa på 

välvilja till de som far illa på grund av alkohol. Denna känsla av välvilja kan förstärkas i och 
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med att mottagaren får en känsla av att de som främst måste beskyddas är barn. Som tidigare 

påvisats är barn en stark källa till pathos, då de representerar det oskyldiga och försvarslösa. 

Därav har denna visuella argumentation goda möjligheter att uppfylla eunoia. Pathosappellen 

med barnet stödjer därav Systembolagets ethos.  

 

Texterna kan anses bidra med en uppfattning av arete och eunoia. Arete visas då medkänsla 

förmedlas för människor som far illa på grund av alkoholmissbruk. Vidare stärks även eunoia 

då det är ett tecken på godhet och välvilja att agera för att människor ska må bra.  

 

Identifikationsmarkörer  

Identifikationsmarkörer kan återfinnas i handlingen att gå in i en affär när det är kallt ute. Den 

varma känslan när man äntligen kommer in. Detta måste i princip hela publiken kunna 

identifiera sig med, alla har förmodligen någon gång gått in i en affär när det är kallt ute. I och 

med detta skapas en identifikationsmarkör som kan tänkas täcka alla mottagare.  

 

6.1.7. Sammanfattning  

Genom att se till filmens olika sekvenser kan det konstateras att de två första visas när alkohol 

konsumeras, nästkommande tre visar transporten av alkohol och slutligen visas när alkohol 

köps. Den musik som ackompanjerar hela filmen kan tänkas bidra med en känsla av 

samhörighet mellan de alla sekvenserna. Även om det alltid är nya situationer som visas så 

har de två saker gemensamt, de innehåller alkohol och de ackompanjeras av ett och samma 

musikstycke. Då Systembolaget själva påpekar att produkten de säljer är en unik vara, samt 

lyfter fram diverse negativa effekter denna vara kan bidra med, fastslår de sitt ansvar som 

säljare av denna produkt. Sammanfattningsvis kan filmen tänkas syfta till att symbolisera 

alkoholens resa från affär till konsument, och därmed befästa Systembolagets samhällsansvar 

som monopolinnehavare, att begränsa alkoholens skador i samhället.  

 

Waern, Pettersson och Svensson förklarar hur formgivningen av en text spelar roll för hur den 

tolkas. En innovativ placering och layout av text väcker uppmärksamhet hos mottagaren och 

uppmuntrar denne att fortsätta följa budskapet.74 Typsnitten på texterna är utformade på så vis 

att de smälter in med produkten som de är placerade på. Vid första anblick är det troligtvis 

                                                           
74 Waern, Yvonne; Pettersson, Rune och Svensson, Gary (2004), Bild och föreställning – om visuell retorik. 

Lund: Studentlitteratur. s. 124. 



29 
 

inte uppenbart för publiken att det finns en återkommande text utigenom hela filmen. 

Exempelvis den text som är placerad på en etikett till en vinflaska är konstruerad på så vis att 

det till en början inte är tydligt att detta är en text med annat budskap än vinets namn, vid 

första anblick verkar det troligtvis vara en vanlig etikett. Detta kan leda till att när publiken 

väl upptäcker texten blir de intresserade av att fortsätta titta på filmen då de vill se var texten 

dyker upp nästa gång. Mral och Olinder beskriver hur text och bild antingen kan samverka för 

att tydliggöra budskapet, eller utmana varandra och på så sätt försvåra för publiken att ta till 

sig budskapet.75 Denna reklamfilm kan anses vara ett tydligt exempel på när text och bild 

samverkar, då det inte alltid är tydligt vad som är en explicit text och vad som bara är en del 

av bilden. Genom att text och bild förstärker varandra i filmen tydliggörs alltså budskapet för 

mottagaren och Systembolagets ethos kan etableras, då deras ståndpunkt blir tydlig. 

 

Detta upplägg med att presentera ett textstycke per scen bidrar troligtvis till att skapa ett 

intresse hos publiken då de inte blir tilldelade hela budskapet på en gång. De blir nyfikna på 

vad som komma skall vilket i förlängningen leder till att de vill fortsätta titta på filmen. 

Vidare kan den mottagare som snabbt upptäcker budskapet känna en viss stolthet över denna 

upptäckt, detta bidrar till att de känner sig smarta, vilket bidrar till att uppfylla eunoia. 

Fortsättningsvis gör detta dem även mer mottagliga för budskapet. Utformningen av texterna i 

filmen kan alltså tänkas skapa engagemang och intresse hos publiken.  

 

Ett antagande är att i princip all text som visas i filmen går att förknippa med logos. Alla 

texter som framkommer i filmen bidrar till den slutgiltiga uppfattningen att Systembolaget 

finns till för att utföra en specifik uppgift, reglera och begränsa alkoholkonsumtionen i 

Sverige. Vidare kan det påpekas att vissa texter är mer logosbundna än andra, exempelvis då 

det förklaras att Systembolagets monopol bidrar till att vi i Sverige dricker mindre, jämfört 

med om alkohol hade sålts i mataffärer. Detta påstående kan bland annat bekräftas av 

Norström et al. I förevisad artikel bevisas att ett avskaffande av Systembolaget skulle öka 

alkoholkonsumtionen och därmed även skadorna av densamma.76 Utöver att den porträtterade 

texten i filmen konstaterar fakta, berättigar den även implicit hela Systembolagets existens. 

Det kan tolkas som en del i en förklaring vilken grundar sig i Systembolagets uppdrag och 

mål. Genom att se hur budskapet ständigt byggs på med ytterligare information allteftersom 

                                                           
75 Mral och Olinder (2011), s. 123. 
76 Norström et al, (2010), s. 2113. 
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fler texter tillkommer, framställs Systembolaget i princip som en sorts vardagshjälte vilken 

räddar människor, implicit främst barn, från att fara illa. 

 

En aspekt som bör belysas och reflekteras kring är det faktum att hela filmen spelas 

baklänges. Att filmen inte inledningsvis visar en scen där alkohol köps ut från Systembolaget, 

utan istället avslutar med detta, kan tänkas symbolisera det ansvar bolaget har för 

alkoholkonsumtionen i Sverige. Filmen visar på en mängd olika scenarion involverande olika 

sorters människor, olika sorters stämningar, med diverse alkoholhaltiga drycker i fokus. Detta 

kan troligtvis vara ett försök till att visa på att oavsett vem du är, vart du är och vad du dricker 

så börjar alkoholens resa hos Systembolaget. Det är på Systembolaget alkoholen inhandlas. 

Vidare kan filmen berätta att bolaget känner ett ansvar för hur alkoholen används, eftersom 

det hela börjar hos dem. De sätter sig själva i centrum kring alldagliga händelser genom att 

påstå att allt börjar där och därför är det deras skyldighet att försäkra sig om att alkoholen inte 

överkonsumeras och missbrukas. Genom att lyfta detta ansvar och visa en vilja att hjälpa 

människor som annars hade kunnat fara illa, kan Systembolaget tänkas visa på 

handlingsklokhet samt välvilja och därmed uppfylls fronesis och eunoia. Även arete uppfylls 

genom visa upp en karaktär som känner medlidande och solidaritet med oskyldigt drabbade 

människor.  

 

Ännu en tolkningsaspekt som står att finna i det faktum att filmen spelas baklänges kan tänkas 

vara att det är en metafor för att människor under påverkan av alkohol kan ta beslut som de 

senare ångrar. Tillbakaspolningen kan därför tänkas associera till känslan av att vilja spola 

tillbaka tiden till det ögonblick spritflaskan plockades ner från hyllan på Systembolaget. Det 

visar på ett drömscenario där man i efterhand kan få sina val ogjorda, men poängterar 

samtidigt att detta inte är en möjlighet i verkliga livet och att det därför är viktigt att ta sina 

beslut med omsorg. Det som har gjorts under påverkan av alkohol är fortfarande en verklig 

handling som kan få allvarliga konsekvenser. Alltså kan det tänkas uppmana till en 

eftertänksamhet vid både inhandling samt konsumering av alkohol, även detta bidrar till att 

uppfylla fronesis och eunoia då det visar på både handlingsklokhet och välvilja. 

 

Vidare kan det påstås att det i denna film råder en tydlig idealisering av alkohol som en social 

drog. Detta då de tre första scenerna visar på alkohol som konsumeras i en gemenskap och 

under varma och glädjefyllda omständigheter. I jämförelse med de tre sista scenerna då 

alkohol visas i situationer med en enskild person och då framställs i mörka och kalla miljöer 
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vilket ger en känsla av ensamhet och stundvis obehag. En möjlig slutsats av detta kan tänkas 

vara att Systembolaget vill förmedla en bild av att alkoholkonsumtion i grupp är en sak som 

kan anses positiv, jämfört med om alkohol intas i ensamhet då det bör ses som något negativt.  

 

Det finns en tydlig röd tråd då den varma känsla som porträtteras i den första scenen går igen 

fram tills scen fyra Flak med öl. Här ändras känslan och helt plötsligt är värmen och 

gemenskapen utbytt mot kyla och ensamhet. Dessa negativa känslostämningar är de som 

följer med publiken resterande del av filmen.  

 

Fortsättningsvis kan det även påstås att filmen använder sig av flera identifikationsmarkörer. 

Dels då det finns en stor spridning sett till de personer som porträtteras, det är allt ifrån 

människor i medelålder till ungdomar i tjugo-årsåldern, vilket leder till att identifikation kan 

uppstå bara genom att publiken noterar individer i den egna åldern. På så sätt lyckas 

Systembolaget fånga in en stor del av sin breda publik och troligtvis kan denna film därför 

skapa identifikation med många olika sorters människor. Dock kan, som tydliggjorts tidigare, 

identifikation även skapas genom igenkänning av situationer samt delade värderingar och 

principer. Därav kan troligtvis i princip alla olika typer av människor finna någon sorts 

identifikationsmarkör i filmen.  

 

För att undersöka huruvida Systembolaget skapar ethos i reklamfilmen redogörs nu för 

användandet av ethos tre aspekter. Eunoia uppfylls förmodligen utigenom hela filmen då 

huvudbudskapet kan tänkas vara att Systembolaget finns till för att uppmuntra människor att 

inte överkonsumera alkohol. På så sätt visas välvilja, med det underliggande budskapet att ”vi 

finns för er”. Arete uppfylls då hela filmen visar på ett ansvarstagande från Systembolagets 

sida. De visar även medkänsla för alla som påverkas negativt av alkoholens effekter. Hela 

filmen kan tänkas visa på handlingsklokhet från Systembolagets sida då det är en handling 

som görs baserat på deras expertiskunskaper inom fältet, därav uppfylls fronesis. Ännu en 

aspekt som bidrar till fronesis är att filmen på ett demonstrativt sätt visar upp Systembolagets 

kunskapsbredd, detta genom texterna som presenteras. Därav kan det fastställas att alla tre 

dimensioner vilka bidrar till att skapa ett trovärdigt och stabilt ethos kan anses uppfyllas.   

 

Något som kan ses som kritik till filmen är det faktum att den utan texterna hade förmedlat ett 

helt motsatt budskap. Om mottagaren skulle missa att uppfatta texternas innehåll, om denne 

exempelvis inte kan svenska, blir det istället en reklam för alkohol. Eftersom filmen dock är 
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publicerad på svenska webbsidor är det ändå troligt att de flesta mottagarna kan svenska. 

Därav är riskerna för att budskapet skulle feltolkas små.  

 

6.2 Systembolagets antilangningsfilm 2016 

I följande avsnitt analyseras reklamfilmen Systembolagets antilangningsfilm 2016. Analysen 

av denna reklamfilm kommer presenteras i tre sekvenser. Varje sekvens utgörs av en eller 

flera scener i filmen och redovisas i kronologisk ordning så som de presenteras i filmen. Varje 

sekvens beskrivs och analyseras med hjälp av valda metoder för att sedan relateras till de 

teoretiska utgångspunkterna. Till sist redogörs för en sammanfattning inkluderande 

övergripande och generella resultat vilka relaterar till filmen i sin helhet. 

 

6.2.1 Nyfödd 

Beskrivning  

Filmen inleds med att en storebror (i fortsättningen SB) sitter i en grå soffa och håller sin 

nyfödda lillebror (LB) i famnen, LB är insvept i en vit filt. Den äldre brodern är klädd i en röd 

tröja och kan uppskattas vara cirka fem år, båda bröderna är ljushyade. Solen lyser in genom 

ett fönster och SB rör försiktigt vid LBs näsa. Solen skiner på bebisens ansikte vilket 

automatiskt gör att mottagarens blick dras till honom.   

 

Entechnoi pisteis 

Då sekvensen porträtterar två små barn kan en känsla av oskuldsfullhet förmedlas. Vidare är 

vitt en färg som kan representera och förmedla en uppfattning av oskuld.77 Då LB är insvept i 

en vit filt kan det förmodligen förstärka den känsla av hjälplöshet som scenen förmedlar.  

 

Identifikationsmarkörer 

Identifikationsmarkörer kan uppstå hos de som någon gång själva hållit en nyfödd bebis i 

famnen. På så vis kan troligen en minnesbild av det ögonblicket uppstå, och man kan förstå 

SB:s känsla. Att vara lite rädd för att hålla i något så ömtåligt, men även vara nyfiken och 

förundrar över hur något så litet kommer kunna växa till en stor människa.  

 

                                                           
77 Mral och Olinder (2011), s.108. 
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6.2.2 Barn 

Beskrivning 

Nästkommande scen utspelar sig troligtvis ca fem år senare då SB inledningsvis hjälper LB 

att spänna fast en cykelhjälm och senare försöker lära honom att cykla. Detta görs i ett typiskt 

medelklass villaområde. Längs vägen syns flera villor och på uppfarterna står det antingen en 

eller två bilar. Himlen är blå och solen lyser från sidan vilket tyder på att det antingen är 

morgon eller kväll. Denna scen följs av att SB övervakar LB då han borstar tänderna och ser 

till att det görs ordentligt, han lyfter även upp honom så att han ska kunna titta på sina tänder 

ordentligt i spegeln. Badrummet är klätt i vitt kakel och är relativt rent med undantag från att 

spegeln ovanför handfatet är smutsig. Efter detta visas hur de leker tillsammans utomhus, LB 

börjar blöda näsblod och SB hjälper honom att torka bort blodet. De verkar befinna sig på 

baksidan av en trädgård i ett villaområde med lite berg och träd runtomkring. Även i denna 

scen lyser solen upp från sidan. Vidare visas fyra kortare klipp då publiken får se hur de båda 

sitter i en fåtölj tillsammans och äter popcorn, håller en trollerishow för två vuxna, leker på 

köksgolvet och slutligen hur LB kryper ner i SBs säng och hur de sover tillsammans. I 

nästintill alla dessa scener är SB återigen klädd i rött medan LB istället är iklädd vita, ljusare 

kläder. 

 

Entechnoi pisteis 

Alla scener som porträtteras i denna sekvens inger troligtvis en stor del av publiken en positiv 

och nostalgisk känsla. Brödernas uppväxt romantiseras då det i princip endast visas lyckliga 

och glada scenarion. Den scen som kan anses antydda om något annat är då LB börjar blöda 

näsblod. Men känslan av att detta skulle vara något ledsamt försvinner när SB direkt är där 

och hjälper honom torka bort det, sedan ser vi hur de båda leker igen. Istället invaggas 

mottagaren med känslan av att bröderna har haft en trygg uppväxt som till synes varit relativt 

fri från bekymmer. Häri återfinns starka pathos-appeller, främst i relationen mellan bröderna 

och i SBs sätt att alltid ställa upp för, och ta hand om sin lillebror.  

 

Ethos dimensioner framkommer i denna sekvens i form av SBs agerande jämtemot LB. Han 

visar på omtanke, välvilja, karaktär och handlingsklokhet vilket leder till att mottagaren 

förmodligen tillskriver honom ett starkt ethos. Vidare kan han i situationen tänkas bli en 

företrädare för Systembolagets ethos. Utifrån detta resonemang leder det till att även 

Systembolagets ethos stärks.  
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I sekvensen förekommer inga tydliga logosappeller, istället ligger fokus på att måla upp en 

trovärdig och evident bild på två bröders relation.  

 

Identifikationsmarkörer 

Utigenom hela filmen kan de övergripande färgerna klassas tillhöra en filtrerad gråskala. Då 

scener visas som utspelas utomhus ges mottagaren intrycket av att det är kallt. Färgerna och 

det kalla i kombination med en blå himmel och en låg sol som filmas för att skapas motljus 

kan tänkas förmedla en bild av Sverige. Som ett kallt ställe där solen ibland orkar ta sig fram, 

på detta vis kan identifikation skapas med personer som känner igen sig i denna miljö. Det 

kan även påpekas att syskonen verkar tillhöra medelklassen, dels då de i alla utomhusscener 

befinner sig i ett villaområde samt att inredningen i deras hem verkar stämma överens med 

bilden av svensk medelklass, rent och städat men inte alltför moderna möbler. Bilden av 

medelklass kan troligtvis agera identifikationsmarkör för en publik som definierar sig som 

medelklass alternativt bor eller har bott i typiskt svenska alldagliga miljöer.  

 

Ännu en stark identifikationsmarkör är brödernas anspråkslösa vis att leka och ta hand om 

varandra. Alla de aktiviteter som de utför tillsammans påminner förmodligen en stor del av 

mottagarna om antingen en relation som de själva varit del av, alternativt en som de har 

observerat från ett vuxet perspektiv. Brödernas vardagliga liv speglas på ett enkelt och 

verklighetstroget vis genom att visa hur de umgås och interagerar med varandra i olika 

situationer. Något som i princip alla scener i denna sekvens har gemensamt är det faktum att 

SB alltid tar hand om LB. Han ser till att LBs hjälm är knäppt ordentligt innan han försöker 

lära honom cykla, övervakar hans tandborstning, torkar bort blod när han får näsblod och 

slutligen finns där för honom när han inte kan sova. SBs handlingar ger publiken en förståelse 

för hur syskonrelationen ser ut. SB finns där för LB och tar hand om honom för att försäkra 

sig om att han mår bra. Här uppstår ännu en identifikationsfaktor för de som har ett äldre 

syskon som tagit hand om dem, alternativt ett yngre syskon som de själva har tagit hand om. 

Förmodligen kan dessa mottagare känna igen sig i det förhållande som bröderna representerar. 

Via dessa identifikationsmarkörer skapas förmodligen en kontakt mellan publiken och 

bröderna, då det finns många aspekter som publiken kan känna igen sig i. 
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6.2.3 Tonåring 

Beskrivning 

Fortsättningsvis visas scener då bröderna har växt upp, ett antagande är att fortsättningen av 

filmen utspelar sig cirka tio år efter sekvensen Barn. Baserat på detta kan SB tänkas vara 20 

år medan LB troligtvis är runt 15. Första scenen i denna senare tid visar hur SB ser till att LBs 

mopedhjälm är ordentligt fastspänd innan LB skakigt kör iväg. De verkar fortfarande befinna 

sig i samma villaområde som för tio år sedan, och även nu lyser solen. Vidare visas tre kortare 

klipp. Till att börja med hur LB blåser ut ljusen på en tårta medan SB fotograferar. Detta följs 

av att SB serverar makaroner och köttbullar till de båda samtidigt som han har uppsikt över 

LB som tycks läsa läxor och slutligen kan publiken se hur de busar lekfullt med varandra 

samtidigt som de spelar teve-spel. I den sista scenen står SB och rakar sig medan LB kan ses i 

bakgrunden, de står båda stilla och tittar växelvis på varandra. SB skruvar besvärat på sig och 

ser ut att fundera på vad han ska göra eller säga. Badrummet är kaklat i vitt. Mot slutet av 

scenen läggs en text in ovanpå bilden, ”Vill du ha hjälp att säga nej när ditt syskon ber dig 

köpa ut?”. Det hela avslutas med att Systembolagets logga presenteras tillsammans med 

texten ”Gå in på systembolaget.se” mot en ljusrosa bakgrund. Även här kan det konstateras att 

bröderna, i majoriteten av scenerna, är klädda på liknande sätt som i tidigare sekvenser, SB i 

rött och LB i vitt.  

 

Entechnoi Pisteis 

Då den första scenen i sekvensen visas, med mopeden, känner publiken förmodligen direkt 

igen scenen från då SB lärde LB att cykla för tio år sedan. Det är tydligt att det fortfarande är 

samma bröder, men att de nu är äldre. Förmodligen infinner sig en känsla av nostalgi vid 

insikten att bröderna har blivit stora. Nostalgin uppstår då mottagaren har fått följa brödernas 

uppväxt från att de var små till nutid. Denna härliga känsla stannar kvar tills den sista scenen i 

frekvensen. Då bröderna står i badrummet blir publiken varse om att något har hänt, 

stämningen har förändrats. Fram till och med denna scen har filmen förmedlat en glad och 

hjärtlig känsla, bröderna har alltid varit nära och ställt upp för varandra. Nu är det istället en 

spänd och nervös stämning och de står med ett markant motstånd mellan sig. Förmodligen 

uppstår en fråga hos mottagaren angående vad det är som har föranlett denna stela stämning. 

Då den första texten visas kan troligtvis majoriteten av mottagarna dra slutsatsen att det som 

precis har hänt är att LB har bett SB att köpa ut alkohol till honom. Bilden förmedlar ett 

enthymem med den underförstådda premissen att LB har bett SB langa. Vidare förmedlas en 

känsla av motsägelse från storebroderns sida, ska han köpa ut till sin lillebror eller ska han 
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inte? Publiken som nu kan tänkas ha en nästan verklig relation till bröderna förstår 

förmodligen denna motsättning och sympati väcks. Hela livet har SB tagit hand om sin bror, 

skyddat honom och hjälpt honom. Han vill förmodligen fortsätta göra detta, men frågan är 

ifall han verkligen hjälper honom genom att köpa ut, eller ifall han bara försätter honom i en 

farlig situation.  

 

Det är först i denna sista scen som filmen logos-appell synliggörs. Nämligen texten som lyder 

”Vill du ha hjälp att säga nej när ditt syskon ber dig att köpa ut?”. Här bildas ett enthymem 

byggt på den underförstådda premissen att LB precis har bett SB att köpa ut åt honom, samt 

det faktum att detta inte är en enkel eller självklar fråga att besvara. Ännu ett enthymem bildas 

i och med texten ”Gå in på systembolaget.se”. Enthymemet bygger på premissen att man där 

kan läsa sig till tips om hur man säger nej när man blir tillfrågad att köpa ut.  

 

Logos-appellen kan vara en grund till att bygga ethos då den bekräftar att Systembolaget står 

för filmens budskap, att inte köpa ut alkohol till minderåriga. Här förmedlas även en stark 

uppfattning av välvilja från Systembolagets sida. De vill hjälpa syskon och andra presumtiva 

langare att våga säga nej då någon i deras närhet ber dem om hjälp att köpa alkohol. 

Ställningstagandet visar även på handlingsklokhet samt medlidande och förståelse för de som 

försätts i denna situation, detta påvisar arete. Fronesis kan uppfyllas då Systembolaget i denna 

sekvens visar att de besitter kunskap om lämpligt agerande då någon närstående ber en att 

köpa ut. De visar på förståelse för denna problematik genom att hänvisa mottagaren vidare till 

deras hemsida där mer information finns som hjälper en att säga nej.  

 

Identifikationsmarkörer 

För det första återfinns identifikationsmarkörer i alla individuella scener. De 

vardagsaktiviteter som visas kan förmodligen alla som har ett syskon känna igen sig i. Äta 

tillsammans, plugga tillsammans och låtsasbråka tillsammans. Den tydligaste 

identifikationsmarkören uppstår i den sista scenen då LB precis har bett SB att köpa ut 

alkohol åt honom. Förmodligen kan många mottagare känna igen sig i situationen då de 

upplevt liknande situationer med syskon eller närstående som har bett dem om hjälp att 

handla alkohol, alternativt försatt dem i andra likartade dilemman. På så vis kan de sätta sig in 

i den inre konflikt som SB känner, dels att han vill hjälpa sin bror men även att han vill 

fortsätta skydda honom. Detta kan innefatta att skydda honom från alkohol och dess effekter. 

Tyngden av SBs inre konflikt förstärks troligtvis på grund av att publiken har fått följa 
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bröderna sedan LB var en nyfödd bebis, på så vis kan de relatera till dem och nästan känna att 

de själva har sett dem växa upp. De har varit åskådare till den relation vilken grundar sig i 

SBs vilja att ta hand om sin lillebror. Därmed ökar denna identifikationsmarkör i styrka och 

konsubstansialitet kan uppstå. 

 

6.2.4 Sammanfattning  

Till att börja med kan denna film förklaras som ett hopklipp av flera kortare scener. Filmen 

följer en kronologisk tidslinje då den börjar när LB föds och sedan följer bröderna stegvis 

under uppväxten, förmodligen underlättar detta för publiken att följa med i historien. Vidare 

bidrar även dessa kronologiska klipp till att skapa en relation mellan bröderna och publiken. 

Det kan tänkas inge mottagaren känslan av att de har sett bröderna växa upp, detta leder i 

förlängningen till att de har lättare att känna sympati för bröderna.  

 

Något som bör noteras är det faktum att bröderna utigenom hela filmen är klädda på liknande 

sätt. Klädvalet kan bidra till att publiken känner igen bröderna i takt med att de blir äldre, men 

något som även är intressant att resonera kring är vad färgerna betyder och vad de förmedlar 

till mottagaren. Vitt brukar benämnas som oskuldens färg, medan rött kan bidra med en 

uppfattning av värme, solidaritet och ansvar.78 Utifrån detta kan det påstås att LBs vita klädsel 

förstärker bilden av honom som ett oskyldigt barn som behöver skyddas från omvärlden. 

Detta i kontrast till SBs röda klädsel som istället befäster uppfattningen av honom som en 

beskyddande och omtänksam individ. På så sätt etableras och förstärks uppfattningen av 

brödernas relation, LB är den som behöver beskyddas och det är SBs roll att göra så. I flera av 

scenerna går det även att notera hur SB iakttar LB, även när LB gör annat så kollar SB på 

honom och säkerställer att allt är okej. Det förstärker känslan av att han ikläder sig en 

beskyddande roll, han vill ha koll på vad LB gör och att han mår bra.  

 

Filmen ackompanjeras med The Hollies låt He ain’t heavy he’s my brother. Låtens titel kan 

tänkas referera till att man gör vad som helst för en bror. Även när det är jobbigt så blir det 

aldrig tungt. Vidare kan låttexten förmedla en känsla av den styrka som syskonband kan 

skapa. Detta i kombination med den ganska långsamma och vemodiga melodin kan troligtvis 

ge mottagaren en känsla av nostalgi och gemenskap.  

 

                                                           
78 Mral och Olinder (2011), s. 106-110.  
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Som nämnt i analysen av Systembolaget på 77 sekunder kan barn användas som ett starkt 

pathosargument. Då denna film inleds med att visa flera scener med endast två barn som 

ensamma karaktärer kan det tänkas att de spelar på denna pathos-appell. Det faktum att filmen 

inte endast speglar de två pojkarna i den vuxnare åldern, utan även när de är små barn, bidrar 

troligtvis med en extra känslopåverkan. När de i sista scenen står som två snart vuxna män, 

ser mottagaren troligtvis fortfarande på dem som yngre barn, därav förstärks deras 

oskyldighet och hjälplöshet. Vidare förmedlas den svåra situation då SB som alltid har ställt 

upp för sin lillebror nu måste ta det jobbiga beslutet att antingen säga ja eller nej till förfrågan 

att köpa ut. Genom den text som visas ovanför bilden på bröderna i badrummet uppfattar 

mottagaren den inre motsättning som SB känner. Dels vill han hjälpa sin bror och låta honom 

vara med i den gemenskap som alkohol kan tänkas bidra med i LBs ålder, men han vill även 

beskydda sin lillebror från alkoholens faror. Därav tvekar han nu inför detta problematiska 

val.  

 

Ett visuellt upplägg som förstärker beskyddandekänslan för de två pojkarna är det faktum att 

de scener som spelas upp när pojkarna är små återkommer när de är äldre, men på smått 

förändrade vis. Det första exemplet på detta är då SB i början knäpper LBs hjälm och hjälper 

honom att lära sig cykla. Senare i filmen när bröderna har vuxit upp händer samma sak, fast 

nu är cykeln utbytt mot en moped. Även scenen då de båda pojkarna sitter i en fåtölj och äter 

popcorn kan tänkas återkomma då de äter tårta eller när de äter makaroner och köttbullar. Att 

dela på en måltid kan anses vara en symbolisk handling som kan symbolisera gemenskap. Fler 

likheter står att finna exempelvis då de när de är små ligger och leker på köksgolvet kontra när 

de i den äldre åldern spelar teve-spel samtidigt som de lekfullt bråkar med varandra. Den 

slutgiltiga och mest betydande scen som återkommer kan anses vara den då de befinner sig i 

badrummet. Då de är små är detta en oskyldig scen där SB hjälper LB att borsta tänderna, ser 

till att det görs ordentligt och senare lyfter upp honom så att han kan spegla sig och se hur 

tänderna ser ut. I vuxen ålder är det istället i denna scen som LB precis har frågat SB ifall han 

kan köpa ut åt honom. Alla återkommande scener kan tänkas vara en metafor för att även om 

bröderna ser vuxna ut så är de fortfarande samma pojkar som växte upp tillsammans och tog 

hand om varandra. Vidare är mottagaren mer benägen att känna med pojkarna, därav förstärks 

pathos och Systembolagets ethos kan stärkas.  

 

Ett antagande är att en mottagare som inte reflekterar över reklamfilmen, utöver det 

uppenbara budskapet, tänker att fokus i filmen är på de två bröderna. Mot slutet av filmen kan 
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det dock noteras att det främst är SB som är i fokus, medan LB snarare intar en biroll. Detta 

märks exempelvis då bilden oftare är fokuserad på SB medan LB är ur fokus och alltså 

hamnar mer i periferin. Även det faktum att SBs ansikte oftast visas medan LB snarare visas 

ur en vinkel bakifrån eller från sidan befäster tanken att det nu handlar om SB. Ytterligare ett 

bevis för detta framkommer i slutet av filmen då mottagaren blir informerad om att det är en 

antilangningsfilm. Eftersom det är SB som är den som står i dilemmat mellan att köpa ut eller 

inte blir det även tydligt att det egentligen är honom filmen kretsar kring. Aristoteles förklarar 

att pathos kan skapas genom att framkalla medlidande. Detta kan göras genom att visa på 

oskyldighet samt skapa närhet till ett annars distanserat objekt. Om närhet kan skapas mellan 

mottagaren och den som känner lidande finns det större möjligheter att väcka sympati samt 

medlidande.79 Ett antagande är att medlidande troligtvis kan skapas från publikens sida för 

SB. Detta då de sett hur han som liten oskyldig pojke försökt ta hand om sin lillebror, samt då 

de nu känner en sorts närhet till honom eftersom de har sett honom växa upp. När 

Systembolaget vidare erbjuder sig att hjälpa SB, och andra i liknande situation, skapas 

troligtvis eunoia då bolaget visar på omtanke för de som hamnar i denna svåra situation. 

Därav kan ethos stärkas. 

 

Det faktum att Systembolaget speglar langning som en handling vilken kan komma att skada 

barn visar på välvilja från bolagets sida, då det förmedlas ett budskap av att de vill skydda 

barn från alkoholen. Därmed bidrar denna aspekt till att uppfylla eunoia. Fronesis uppfylls 

troligtvis då filmen visar på en kunskap hos avsändaren att langning är ett stort problem, inte 

bara ur ett rent lagligt perspektiv utan även på individnivå för den som blir tillfrågad. Filmen 

visar även på handlingsklokhet då den är ett agerande för att minska langning. Arete påvisas 

genom att Systembolaget tydligt tar ställning i frågan om lagning och ställer sig på lagens 

sida. Vilket kan påstås vara ett rättrådigt ställningstagande.  

 

Möjlig kritik till denna film är att budskapet inte blir tydligt förrän i absolut sista scenen. 

Detta gör att meningen med filmen försvinner om mottagaren inte skulle se klart hela, i 

sådana fall porträtteras endast två bröders uppväxt. 

                                                           
79 Aristoteles (2012), 2.8. 
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7. Diskussion  

Utifrån de två analyser som genomförts ovan kommer nu en diskussion föras då de två 

analyserna jämförs för att komma fram till en slutsats vilken kan tänkas ge svar på uppsatsens 

frågeställning.  

 

7.1 Filmernas pisteis 

För det första bör det tydliggöras hur Systembolaget väljer att rent visuellt utforma de två 

reklamfilmerna. Här står att finna flertalet likheter, dels att både filmerna består av många 

kortare klipp, dels det faktum att dessa klipp vidare bygger en kronologisk berättelse. I filmen 

Systembolaget på 77 sekunder porträtteras alkoholens resa från Systembolaget till 

konsumtion, dock spelat baklänges. I den andra filmen, Systembolagets antilangningsfilm 

2016, porträtteras en hel uppväxt. Filmerna är antagligen utformade på detta vis för att 

appellera till pathos och väcka ett känslomässigt engagemang hos mottagaren.  

 

Genom att i första filmen se hur alkoholens resa ser ut för flera olika människor etableras 

identifikationsmarkörer vilka förmedlar diverse känslor till mottagaren. Då vissa 

identifikationsmarkörer upprepas i filmen skapas förutsättningar för konsubstansialitet mellan 

mottagare och avsändare. Det är även den stora kvantitet scener i andra filmen som gör att 

publiken får en känsla av att känna pojkarna, då mottagaren nu har fått iaktta vardagliga 

scenarion från hela deras uppväxt. På så vis uppstår identifikationsmarkörer för människor 

som känner igen sig i pojkarnas uppväxt, befintliga situation eller bara har sett liknande 

scenarion. Vidare kan detta framkallande av pathos troligtvis vara behjälpligt då ethos 

etableras, detta förklaras vidare nedan då även ethos aspekter diskuteras.  

 

Ännu en likhet mellan de båda filmerna är användandet av texter, vilket i båda filmerna 

kopplas till logos. Det kan påstås att filmernas budskap tydliggörs via texterna. Utan texterna 

hade budskapet förmodligen gått förlorat. Skillnaden som kan noteras här är att texterna 

synliggörs på olika sätt. I första filmen presenteras texten kontinuerligt med en mening per 

scen. Då texterna är placerade på objekt samt utformade för att passa in på dessa föremål, kan 

det anses att texterna är inarbetade i filmen, de är gömda. I den andra filmen visas texten först 

i den sista scenen. Vidare uppmuntras mottagaren att gå in på Systembolagets hemsida för att 

få mer information. De båda klippen använder alltså text på olika sätt, men till samma syfte, 

att befästa och tydliggöra sitt budskap. Ett antagande är att det är i samklangen mellan 
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texterna och bilderna som ethos kan etableras. Utan texterna hade klippen inte förmedlat 

något tydligt budskap, och utan bilderna hade budskapet inte blivit intressant och vidare hade 

det inte varit tillgängligt för publiken. Slutligen kan det tänkas att det i kombinationen mellan 

text och bild budskapet blir tydligt. Vidare är det även här grunden till Systembolagets 

trovärdighet kan uppstå.  

 

Systembolaget kan i båda reklamfilmerna tänkas uppfylla de tre dimensionerna i ethos. 

Systembolagets fokus i filmerna verkar ligga på att berättiga sin egen existens genom att visa 

på hur illa människor skulle fara utan deras alkoholmonopol samt visa omtanke och vilja att 

hjälpa människor att hantera alkohol. I första filmen tar detta sig exempelvis i uttryck genom 

att mot slutet spela på barns oskuldsfullhet och det faktum att de inte ska behöva lida för att 

en vuxen i deras närhet inte kan hantera alkohol. Även i den andra filmen ligger fokus på 

barn, dock inte ur ett passivt perspektiv. Här ikläds istället barnen en aktiv roll då beslutet att 

dricka eller inte dricka ligger i deras händer. Genom att visa på välvilja, egentligen mot alla i 

Sverige men främst mot barn och ungdomar, kan eunoia uppfyllas då Systembolagets fokus är 

att poängtera att ingen ska fara illa. Detta uppfyller i sin tur arete genom att visa medlidande 

för de som utsätts för alkoholens negativa effekter. Vidare förstärks arete då bolaget visar på 

en vilja att motverka missbruk och minska alkoholens negativa effekter. Fronesis uppfylls 

framförallt via de handlingskloka agerande Systembolaget visar upp med dessa filmer, 

exempelvis hur de tydligt agerar och tar ställning i frågan om langning.  

 

7.2 Filmernas identifikationsmarkörer 

Något som troligtvis kan vara till Systembolagets fördel vid etablerande av ethos är det 

konsekventa användande av varierande identifikationsmarkörer inom områden som genus, 

etnicitet och klass. I den första filmen porträtteras en blandning av män och kvinnor, i den 

andra är det ingen variation på genus då det endast är två killar. Dock är det endast två 

karaktärer i denna film, vilket minskar möjligheterna till variation. Angående etnicitet så 

jobbar den första filmen mycket med att variera ursprung på de karaktärer som porträtteras. 

Likväl är det endast två vita pojkar i den andra filmen, men som sagt så har den inte lika stora 

möjligheter till omväxling. Slutligen bör det anses som att båda filmerna speglar en 

medelklass, om inte lägre. Undantaget den första sekvensen i första filmen, Festen. 

Människorna i sekvensen är fint klädda, på bordet står elegant porslin och de har råd att köpa 

många flaskor vin. Men i övriga sekvenser, t.ex. då killen i Flak med öl vandrar i ett 
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arbetarklassområde samt i sekvensen Bilen då bilen som körs är av äldre modell, sliten samt 

körs genom ett bostadsområde av medelklasskaraktär. Denna porträttering av Sveriges 

mellanskikt samt lägre klass skapar förmodligen identifikationsmarkörer hos en bred publik 

då det innefattar människor från flera samhällsklasser. Det skapar även en känsla av 

gemenskap då det bör anses vara mer inkluderande att utelämna samhällets överklass än det 

omvända. Förklaringen till detta ligger i att en utelämning av överklassen kan ses som ett slag 

uppåt mot de starka istället för en spark på den som redan ligger. Vidare kan detta visa på en 

omdömesgill och jämlikhetssökande moralisk karaktär från Systembolagets sida, vilket 

uppfyller arete. Även eunoia uppfylls då en välvilja uppvisas genom att vilja inkludera 

människor som annars kan tänkas stängas ute.   

 

Vidare kan det påstås att de starkaste identifikationsmarkörer som skapas i filmerna är alla de 

aktiviteter och situationer som porträtteras. I både den första och andra filmen speglas en ny 

aktivitet eller en ny handling i nästintill varje scen. Genom att göra detta garderar 

Systembolaget sig för att någon eventuellt inte skulle ha upplevt en av scenerna, i sådana fall 

måste den personen nästan garanterat ha upplevt någon av de andra som visas. Scenerna 

skapar konsubstansialitet som utgör den gemensamma grund där bolaget kan etablera ethos.  

 

7.3. Slutsatser 

I det empiriska materialet används övervägande pathos-appeller för att väcka ett 

känslomässigt deltagande hos publiken och öppna upp för vidare möjligheter att etablera 

ethos, ett resultat som liknar det som redovisas i Forsberg och Renstigs uppsats. I uppsatsens 

material väcks pathos genom identifikationsmarkörer, exempel involverande barn samt den 

allmänna visuella framställningen. Identifikationsmarkörerna framträder främst i form av 

aktiviteter, dessa bidrar till att skapa konsubstansialitet mellan avsändare och mottagare. 

Vidare visar alla scener upp en trovärdig bild av verkligheten, vilket skapar evidentia och 

förhöjer effekten av pathos. Det känslomässiga engagemang som skapas hos publiken utgör 

fortsättningsvis en grund där Systembolaget kan etablera ethos.  

 

I likhet med det resultat Larsson kunde visa i sin uppsats, lyckas Systembolaget i denna 

uppsats material tillämpa ethos tre dimensioner, vilket förbättrar förutsättningarna för att 

kunna skapa tillit och vidare ett trovärdigt ethos. Eunoia framgår då Systembolaget 

genomgående visar välvilja och engagemang i sin publik. Omtanken förmedlas exempelvis 
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frekvent då det påpekas att Systembolaget finns till för att hjälpa människor och skydda dem 

från att ta skada av alkohol. Vidare tydliggörs arete då Systembolaget i båda filmerna visar ett 

ansvarstagande för den produkt de säljer. Detta tas exempelvis i uttryck i den andra filmen när 

de vill underlätta för människor att säga nej då de blir ombedda att köpa ut alkohol. Fronesis 

uppfylls då båda filmerna visar på kunskapsförståelse inom det aktuella området. Detta 

tydliggörs främst genom filmernas texter, där Systembolaget skildras som en ansvarsfull och 

förstående aktör. Utöver detta visar de även på handlingsklokhet för svåra alkoholrelaterade 

frågor, exempelvis då de genom den andra filmen visar på ett faktiskt agerande för att 

motarbeta langning.   

 

7.4 Avslutning 

Utifrån detta resultat kan det tänkas vara intressant att vidare undersöka Systembolagets 

etablerande av ethos. Denna uppsats resultat måste till viss del anses vara begränsat då det 

endast granskat Systembolaget ethos-skapande i två reklamfilmer. Det hade varit intressant att 

göra en än mer omfattande analys på en större kvantitet filmer för att se ifall resultatet hade 

blivit det samma. Vidare kan det också tänkas vara av intresse att se till hur de i en större 

utsträckning jobbar ethoshöjande, inte uteslutande i filmer som medium. Exempelvis genom 

att se till hur de etablerar sin karaktär i sociala medier.  
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8. Sammanfattning  

Denna uppsats har analyserat Systembolagets två reklamfilmer Systembolaget på 77 sekunder 

och Systembolagets antilangningsfilm 2016. Detta för att undersöka hur Systembolaget via 

dessa filmer söker etablera ethos, trots sitt motstridiga uppdrag. För att granska detta har 

uppsatsen utgått från en övergripande fråga, ”Hur etableras Systembolagets ethos i det 

empiriska materialet?”, samt två underfrågor, ”Hur används visuella budskap för att etablera 

ett trovärdigt ethos?” och ”På vilket sätt använder sig Systembolaget av identifikation för att 

skapa ett trovärdigt ethos?”. 

 

Uppsatsen tillämpar den övergripande metoden hermeneutisk närläsning, vilket innebär att det 

är en tolkande analys som pendlar mellan att se till delen och helheten av objektet. Vidare har 

en visuell analys genomförts baserad på de tre aspekterna bildens natur, bildens funktion och 

värdering av bilden. I relation till begreppet bildens natur tillämpas även en neoaristotelisk 

analys. På så sätt granskas också användandet av retorikens tre grundstenar ethos, pathos och 

logos. Utöver detta har även Burkes identifikationsteori varit en teoretisk utgångspunkt i 

uppsatsen.  

 

De två filmerna granskas till att börja med i två enskilda analyser för att sedan jämföras i en 

diskussion. Genom diskussionen kunde uppsatsen besvara de övergripande frågeställningarna. 

Det resultat som kunde fastställas var att Systembolaget i det empiriska materialet visade på 

flertalet identifikationsmarkörer, vilka oftast var kopplad till en känsla. Kan mottagaren känna 

igen sig i situationen samt den givna känslan skapas en samhörighet mellan sändare och 

mottagare vilket benämns som konsubstansialitet. Konsubstansialitet bidrar i sin tur med att 

väcka pathos. Genom att skapa en känsla av samhörighet och förståelse stöds Systembolagets 

ethos då en gemensam grund mellan avsändaren och mottagaren uppstår. För att vidare 

appellera till pathos användes i båda filmerna exempel involverande barn. Känslor framkallas 

även då båda filmerna visar autentiska och trovärdiga bilder av verkligheten vilket förstärker 

filmernas evidentia. Genom att frekvent visa på välvilja, handlingsklokhet och kunskap om 

det aktuella ämnet lyckas Systembolaget i de båda filmerna uppfylla ethos tre aspekter, 

eunoia, arete och fronesis. I förlängningen underlättar detta vid etablerandet av ett trovärdigt 

ethos.  
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