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Sammanfattning	  
Denna studie undersöker hur Systembolagets roll kan uppfattas genom deras 
organisationsberättelse. En tematisk textanalys har gjorts av Systembolagets webbpublicerade 
material för att fastställa vilka diskurser som framträder i materialet för att framställa deras 
roll. Denna studie bygger på Zygmunt Baumans teori om vårt samtida konsumtionssamhälle 
samt John Clarkes resonemang om hur offentliga organisationer har behövt anpassa sig till 
detta konsumtionssamhälle. Den metodologiska ansats som har använts för att studera detta är 
foucauldeansk genealogisk diskursanalys. Inom denna diskursteoretiska angreppssätt studerar 
sambandet mellan ett fenomen och den kontext som fenomenet har uppstått inom. För denna 
studie handlar det då om hur Systembolagets texter kan förstås utifrån det samtida 
konsumtionssamhället utifrån vilket texterna har producerats. De diskurser som framträder i 
materialet är myndighetsdiskursen, ansvarsdiskursen samt servicediskursen. Utifrån de 
resultat som framträder kan Systembolaget uppfattas som en aktör med en mångsidig 
identitet, där både organisationens myndighetsutövande och ansvarsfulla sida tillsammans 
med deras kundorientering får dem att framstå som en modern offentlig verksamhet med 
konsumenten ständigt i fokus. 
 
Nyckelord: Foucauldeansk genealogisk diskursanalys, konsumtionssamhälle, 
organisationsberättelse, Systembolaget, Zygmunt Bauman, John Clarke 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Abstract	  
This study investigates how Systembolaget’s role can be perceived through their corporate 
storytelling. A thematic text analysis has been implemented on the presentation published on 
their website to determine the discourses used to describe their role in our contemporary 
society. This study is based on Zygmunt Bauman’s theory of consumer society and John 
Clarke’s review of the public sector adaptation to this consumer society that we live in. The 
method that has been used to study this is Foucault’s genealogical discourse analysis, where 
you study the relationship between the phenomena and the context in which the material has 
been produced. The discourses that appear in the material are the administrative authority 
discourse, the liability discourse and the service discourse. Based on the results of the study 
Systembolaget can be perceived as a versatile actor that emphasizes their authoritarian and 
responsible qualities as well as their customer orientation. This is something that makes them 
appear like a modern public organization with the consumer constantly in focus. 
 
Keywords: Foucauldean genealogical discourse analysis, consumer society, corporate 
storytelling, Systembolaget, Zygmunt Bauman, John Clarke 
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1.	  Inledning	  

1.1.	  Ett	  kritiserat	  företag	  
Ett omdebatterat ämne är Systembolaget ABs alkoholmonopol på öl, vin och starksprit. 
Exempel på kritik går att finna på Svenska Dagbladets (SvD) hemsida. Dogru (2014), 
politiker i Moderaterna, kritiserar regeringen och menar att Systembolaget enbart har 
monopol på alkoholförsäljning för att driva in pengar till staten. Norberg (2014), debattör på 
SvD, riktar kritik mot att de mindre tillverkarna i Sverige inte har en chans i konkurrensen 
mot de större alkoholimportörerna. Detta gäller både vid försök att få in sina ölsorter på 
hyllorna och få in dem för distribution till hela Sverige. Kritik riktas även från en av SvDs 
ledarskribenter mot att Systembolaget tar in produkter i sortimentet som är skräddarsydda 
efter just Systembolagets önskemål. Dessa tas fram och presenteras då enligt författaren efter 
deras utannonsering av produkter som de önskar ta in i sortimentet (Gudmundsson, 2014).  

På Sydsvenskans hemsida kritiserar även vingårdsägarna Carl-Magnus och Marie-Louis 
Hedin svenska politiker för att de ”stänger dörren för gårdsförsäljning av alkohol”, och att 
Sveriges undantag från den fria handeln på alkohol kan komma att avskaffas - detta till följd 
av landets ”otidsenliga alkoholpolitik” (2015). Kritik har även riktats direkt från EU då 
monopolet går emot den fria handel som ska existera mellan EU- och EES-länder (Norström, 
Miller, Holder, Österberg, Ramstedt, Rossow & Stockwell, 2010:2114). Många kritiska röster 
hörs med andra ord om såväl hur svensk alkoholpolitik förs och Systembolagets monopol på 
marknaden, som hur de sköter sitt uppdrag. 

Trots denna kritik finns det ett högt förtroende för Systembolaget bland det svenska folket 
– detta enligt en mätning från TNS-SIFO där förtroendet har gått från 59% år 2014 till 65% i 
år, 2015 (2015:22). Systembolaget måste dock ständigt sträva efter att upprätthålla detta stöd 
för monopolet och dem som aktörer på marknaden (Ekström & Hansson, 2011:171). Även om 
Systembolaget inte har några konkurrenter på den svenska marknaden som andra företag, får 
de konkurrens från resenärers import av alkohol och alkoholhandel på nätet. Det finns även en 
svart marknad för alkoholförsäljning samt hembränning, även om dessa två inte är lagliga 
konkurrenskrafter i Sverige (Ekström & Hansson, 2011:175). 

1.2.	  Legitimitet	  och	  ansvar	  
Företaget måste ständigt sträva efter legitimitet utanför organisationen. Bengt Abrahamsson 
och Jon Aarum Andersen (2005:213-214) menar att det är av yttersta vikt att en organisation 
betraktas som en värdefull del av det samtida samhället. Utöver ett arbete med ökad 
kundnöjdhet måste företaget arbeta med att visa hur det statliga alkoholmonopolet resulterar i 
och bidrar till samhällsnyttan, och att just deras arbete genererar resultat (Abrahamsson & 
Andersen, 2005:213-214). Dessa resultat skulle exempelvis kunna vara bättre utbud av 
produkter av högre kvalitet, att de bidrar till forskning om alkohol eller att 
alkoholkonsumtionen hålls nere till följd av monopolet.  

År 2013 publicerade Socialdepartementet Uppföljning av Regeringens åtgärdsprogram för 
alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken. Detta är en rapport som i tre volymer 
presenterar en gemensam politik om dessa områden. Alkoholkonsumtionen betraktas som det 
största folkhälsoproblemet och sociala problemet av dessa fyra problemområden (2013a:11). 
En reflektion kring detta är att Systembolaget kan betraktas som ett viktigt verktyg för att nå 
målen i denna politik i och med sin statliga och ansvarstagande roll. I denna rapport redogörs 
också för vilka reglerande funktioner som stat, landsting och näringslivet har i denna fråga. 
Avslutningsvis betonar också Socialdepartementet externa kontroller och granskning för att se 
hur exempelvis hälsoförebyggande åtgärder och ålderskontroller efterföljs (2013b:7). 
Företaget har med andra ord ett stort samhällsansvar i form av företagets alkoholpolitiska 
funktion och position i detaljhandeln som största aktör i Sverige. 
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1.3.	  Samhällsnytta	  och	  kundservice	  
Genom att förmedla företagets idéer och värderingar utifrån såväl sin alkoholpolitiska som sin 
roll som aktör inom detaljhandeln, måste Systembolaget få positiv respons från och vinna 
legitimitet hos sina kunder (Abrahamsson & Andersen, 2005:213-214). Detta är en betydande 
del i företagets varumärkesbyggande arbete för att kunna behålla sin plats på marknaden 
(Ekström & Hansson, 2008:175). Att kunna möta sina kunder på nätet är också något som får 
stor betydelse för detta arbete. Företagen måste idag verka online och inte bara i den fysiska 
världen till följd av den snabba tekniska utvecklingen. Detta har också resulterat i en ökad 
konkurrens på marknaden och högre krav från kunderna. Konsumenterna kräver allt mer 
information om företagets värderingar och arbete innan de beslutar sig för att stötta företaget 
genom sin konsumtion (Hamzah, Syed Alwi & Othman 2014:2299-2300). I och med att 
många av Systembolagets konkurrenter på marknaden utövar sin verksamhet online, är det 
viktigt att Systembolaget också finns närvarande där. Kundernas ökade behov av information 
om företagets arbete är också något som Systembolaget arbetar med kontinuerligt. Genom 
detta uppvisar Systembolaget sina värderingar och kan vinna yttre legitimitet.  

Företaget måste ständigt balansera mellan att såväl uppvisa sin samhällsnytta som sin vilja 
att tillgodose kundernas behov, samtidigt som de också gör detta i form av service och 
kvalitet i sina butiker. Något som då blir intressant att studera är hur företaget förhåller sig till 
sin omgivning, både den generella men allra främst den specifika omgivningen. Den 
generella omgivningen innebär den nationella och internationella miljö i vilken 
Systembolaget verkar. Den specifika omgivningen handlar om den del av omgivningen som 
har direkt inverkan på företaget eller som påverkar företaget möjligheter att nå sina mål. Den 
specifika omgivningen kan bestå av kunder, leverantörer eller andra intressenter som har 
något att vinna eller förlora på företagets val och handlingar. För Systembolagets del är denna 
specifika omgivning beroende av företagets arbetsuppgifter och politiska funktion 
(Abrahamsson & Andersen, 2008:180).  

Utöver de exempel på granskning som Socialdepartementet lyfter fram i form av 
ålderskontroll och hälsoförebyggande åtgärder (2013b:7), kan med andra ord en granskning 
av andra faktorer också vara relevant. Genom att som utomstående aktör kritiskt granska det 
som Systembolaget presenterar utåt uppmärksammas inte bara de idéer och värderingar som 
företaget vill framhäva. Genom att mer specifikt studera företaget i en webbaserad kontext, 
uppmärksammas även hur företaget framställs genom sina företagsbeskrivande texter. Detta 
bidrar inte bara till företagets yttre legitimitet utan skapar även ett tolkningsföreträde för 
företaget att själv beskriva sin roll i dagens samhälle. Denna motivering av extern granskning 
har således resulterat i denna undersökning. 
	  
2.	  Problemformulering	  och	  syfte	  
Debatten om Systembolaget och det svenska alkoholmonopolet tycks vara en ständigt 
pågående sådan, samtidigt som det enligt TNS-SIFO finns ett högt förtroende hos 
allmänheten för företaget (2015:22). Systembolaget måste ständigt anpassa sig efter sin 
omgivning och kommunicera ett budskap som förmedlar rollen som samhällsnyttig och 
tillmötesgående gentemot sina kunder. Att kommunicera sina värderingar är idag viktigare än 
någonsin för att behålla eller få ökat stöd för sin verksamhet (Hamzah, Syed Alwi & Othman 
2014:2299-2300). Utifrån detta och den uppmuntran som finns till extern granskning av 
företaget (Socialdepartementet, 2013b:7), framträder problemformuleringen:  

”Hur kan man uppfatta Systembolagets roll i samhället utifrån deras organisationsberättelse?” 
Studiens syfte är således att undersöka hur Systembolagets roll kan uppfattas i det samtida 
samhället utifrån deras egenproducerade material. Det material som studien ämnat undersöka 
är den organisationsberättelse som finns publicerad på hemsidan.  
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Utifrån detta kan studien delas upp i frågeställningarna: 

- Vilka diskurser framträder i materialet? 
- Hur kan man uppfatta Systembolagets roll i samhället utifrån de diskurser som 

framträder? 
Denna studie analyserar de diskurser eller meningsskapande representationer av verkligheten 
som framträder i Systembolagets material. Diskurser är olika bestämda sätt att uppfatta 
specifika aspekter av verkligheten på (Foucault, 1993:7). Allt språkligt material, såväl tal som 
skrift och bilder, representerar olika beskrivningar av verkligheten (Hall, 2013:21). Inom 
diskursanalysen går det inte att säga att en viss beskrivning av verkligheten är mer riktig än 
någon annan. Att göra en diskursanalys handlar därför om att studera hur ett visst specifikt 
material beskriver verkligheten. Här studerar man också hur materialet i fråga strider om att få 
företräde till att beskriva verkligheten (Bolander & Fejes, 2009:85). Genom att göra en 
diskursanalys av Systembolagets webbaserade material, kan en förståelse för hur företaget 
framställer sin roll i samhället skapas. Här framträder då hur detta görs inom ramarna för de 
rådande samhällsdiskurserna. En samhällsdiskurs kan exemplifieras med folkhälsodiskursen, 
där det finns ett flertal sätt att beskriva vad folkhälsa innebär och hur det kan mätas. I och 
med att vårt språk är historiskt och kulturellt präglad (Burr, 2003:3-4), så kan det även sägas 
att diskurserna i sig själva är präglade av vår historiska och kulturella bakgrund. 

Under studiens gång har Systembolagets hemsida fått ett helt nytt ansikte, något som 
skedde i mitten på Maj 2015. Detta har medfört att det material jag har använt mig av har 
ersatts eller förändrats. Detta är också anledningen till varför mitt urval på 32 texter har 
bifogats som bilagor. 
 
3.	  Disposition	  
Denna studie inleds med en presentation av den tidigare forskning som har valts ut inom mitt 
undersökningsområde – detta för att visa på den lucka som studien ämnar fylla. Den tidigare 
forskningen presenteras utifrån tre teman; varumärkesbyggande och anseende i den offentliga 
sektorn, extern kommunikation samt anpassning till en föränderlig värld. Den tidigare 
forskningen följs sedan av studiens teoretiska utgångspunkt som en grund till såväl mitt 
förhållningssätt som forskare gentemot mitt material som att visa vilket vetenskapligt 
underlag som studien vilar på. I detta teoriavsnitt presenteras Zygmunt Baumans 
konsumtionsteori samt hur den offentliga verksamheten har behövt anpassa sig till den 
nyliberal värld som vi lever i idag. Därefter följer en redogörelse av studiens valda 
metodansats i syfte att presentera hur jag som forskare förhåller mig till mitt studerade 
område. Detta metodavsnitt inleds med en kort redogörelse av språket som 
representationssystem, följt av diskursanalysens grundläggande utgångspunkter. Detta följs 
sedan av en redogörelse för den foucauldeanska genealogiska diskursanalysen som är den 
diskursanalytiska inriktning som valts ut för studien, samt en redogörelse av hur diskursanalys 
används i studien av organisationer. 

Efter denna presentation går jag in på studiens urval och hur jag har gått tillväga för att 
göra mitt urval. Detta följs sedan av en beskrivning av min roll som forskare samt går igenom 
de forskningsetiska principer som är viktiga att tänka på. När detta är gjort följer en 
redogörelse av de kvalitetskriterier som diskursanalysen utgår ifrån samt en presentation av de 
metodologiska begränsningar som finns med mitt val av forskningsmetod. Detta avsnitt 
avslutas med en presentation av mitt tillvägagångssätt för att analysera det material jag valt att 
studera. 

När detta är gjort följer en redovisning av studiens resultat, samt en tematisk resultatanalys 
utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Efter denna resultatanalys diskuteras resultaten 
utifrån den tidigare forskning som har presenterats för att ge en bild av vad resultaten har för 
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innebörd i ett vidare sammanhang. Studien avslutas sedan med en reflektion av min roll som 
forskare, en metoddiskussion samt förslag på framtida forskning på området. 
	  
4.	  Tidigare	  forskning	  
Detta kapitel inleds med en redogörelse av mitt urval av tidigare forskning, detta med fokus 
på områden som är relevanta för att studera hur en offentlig verksamhet såsom Systembolaget 
framställs genom sina egenproducerade texter. Vid en reflektion av studiens syfte kunde jag 
fastställa vilka forskningsområden som var relevanta för denna studie att lyfta fram. Efter min 
urvalspresentation följer en redogörelse av de tre teman som den tidigare forskningen har 
utmynnat i. Detta kapitel avslutas sedan med en sammanfattning och reflektion för att 
presentera hur denna studie kan bidra med ny kunskap. 

4.1	  Inledning	  
Aspekterna av intresse för denna undersökning är varumärkesbyggande och yttre legitimitet, 
vikten av kommunikation samt alkoholmonopolets anpassning till omvärldens krav. 
Varumärkesbyggande och yttre legitimitet är inledningsvis relevant att studera för att se hur 
offentlig verksamhet arbetar med detta – något som hittills har fått lite uppmärksamhet inom 
organisationsforskning (Wæraas & Maor, 2015a:1). Denna aspekt har därför utmynnat i temat 
varumärkesbyggande i den offentliga sektorn. Att studera hur organisationen arbetar med 
varumärkesbyggande är vidare förknippat med hur organisationens kommunikation utformas 
och hur pass avgörande detta är för hur organisationen uppfattas (Maor, 2015:30). Därför blir 
vikten av kommunikation en naturlig aspekt att studera vidare under temat extern 
kommunikation. Avslutningsvis så driver privatiseringen av offentliga verksamheter fram 
organisationsförändringar hos de statliga aktörerna, där de måste anpassa sig till de 
förändringar som sker på marknaden och i samhället i stort (Bottery, 2005:267; Walsh, 
1994:63). För Systembolagets del blir detta ännu mer komplext då organisationens monopol 
gör att de måste anpassa sin verksamhet efter EU:s krav (Cisneros Örnberg & Ólafsdóttir, 
2008:148). Detta något som kommer att behandlas vidare under det sista temat anpassning till 
en föränderlig värld. Den tidigare forskningen avslutas sedan med en sammanfattning och 
reflektion för att runda av kapitlet. 

Vid en sökning har det inte gått att finna någon tydlig sociologisk forskning om dessa 
teman. Jag har vid mina sökningar använt engelska nyckelord såsom public organizations, 
Systembolaget, sociology, communication, branding, public sector, swedish alcohol 
monopoly, reputation, representation, public sector, privatization och liberal market. 
Sökningar på svenska har gjorts utifrån nyckelord såsom Systembolaget, 
konsumtionssamhälle, representation, varumärkesbyggande, offentlig verksamhet och 
privatisering. Detta har gjorts på större artikeldatabaser såsom Sage Journals, Sociological 
Abstracts och Taylor & Francis Online utan någon större framgång inom det sociologiska 
fältet. Den tidigare forskning som presenteras här utgår istället från samhällsvetenskap i form 
av ekonomi och näringsliv, organisationsvetenskap samt kommunikationsvetenskap. De 
vetenskapliga artiklar som presenteras inom dessa ämnen är de jag fann genom att använda 
samma sökord som nämnts ovan. Denna studie får en sociologisk förankring i de teoretiska 
utgångspunkter som presenteras i studiens teoriavsnitt. 

I det första temat varumärkesbyggande och anseende i den offentliga sektorn är de 
forskningsbidrag som presenteras Arild Waeraas (2015) och Zalfa Laili Hamzah, Sharifah 
Faridah Syed Alwi och Md Nor Othman (2014). Under det andra temat extern kommunikation 
har jag använt mig av forskning av Karin Ekström och Lena Hansson (2008) samt Seonjeong 
Lee och Miyoung Jeong (2014). Det sista temat som presenteras, anpassning till en 
föränderlig värld behandlar bidrag från Ross Prizzia (2003), Johan Gromark och Frans Melin 
(2013) samt Jenny Cisneros Örnberg och Hildigunnur Ólafsdóttir. Övriga bidrag till dessa 
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teman är artiklar som används som stöd men som presenteras under ett tidigare eller senare 
tema samt artiklar och litteratur som stödjer den forskning som presenteras. 
	  
4.2.	  Varumärkesbyggande	  och	  anseende	  i	  den	  offentliga	  sektorn	  
Varumärkesbyggande och corporate reputation, en organisations anseende, är två begrepp 
som har fått ökad popularitet de senaste åren inom den offentliga sektorn. Även om det inte 
benämns i dessa termer går det tydligt att observera organisationens varumärkesbyggande 
över olika typer av och olika nivåer inom offentliga institutioner. Såväl sjukhus som 
universitet och andra typer av myndigheter arbetar för att uttrycka sina identiteter och 
värderingar genom att förmedla sina visioner och projekt, grundvärderingar, slogans och 
loggor (Wæraas, 2008:205).  

Arild Wæraas (2015) har gjort en studie om offentliga organisationers arbete med hårda 
och mjuka värden i det varumärkesbyggande arbetet. Hårda värden motsvarar sådant som 
effektivitet, prestationer och tillförlitlighet, medan mjuka värden motsvarar sådant som 
integritet, respekt, öppenhet och kundorientering. Wæraas undersöker här hur de hårda 
värdena som de offentliga verksamheterna brukar förknippas med står sig mot de mjuka i 
organisationernas arbete med varumärkesbyggande. Resultaten från studien av 394 hårda och 
mjuka grundvärden från olika offentliga organisationer i USA visar att organisationer föredrar 
att identifiera sig med mjuka värden (2015:1). I analysen menar Wæraas att den offentliga 
sektorn företräder ett mer komplext sammanhang än den privata sektorn där allmänhetens 
intressen och samhällets välfärd står i centrum, vilket gör att de också måste ha en mångsidig 
strategi för sitt varumärkesbyggande (2015:10-11). Wæraas menar vidare i sin diskussion av 
dessa resultat att ingen av de offentliga verksamheter som ingick i studien enbart förlitade sig 
på endast en tydlig identifiering med ett värde. De resultat som presenteras tyder istället på att 
den offentliga verksamheten ofta kännetecknas av att ha olika värderingar och identiteter då 
de måste företräda flera olika politiska och sociala värderingar och intressen. Detta är något 
som gör det svårt att uppnå det ideala varumärkesbyggandet som betonar att företaget bygger 
upp en identitet där företag nischar in sig på ett område de förbättrar. Wæraas menar dock att 
tidigare forskning visar på att denna inkonsekvens och dessa multipla sätt att identifiera sig 
som offentlig verksamhet har varit fördelaktigt istället för att försöka nischa in sig och ha en 
avgränsad, fixerad identitet. Istället för att försöka finna den ultimata och unika 
varumärkesförslaget bör offentliga organisationer nyttja deras redan existerande attribut och 
se dessa som en unik samling utmärkande drag (Wæraas, 2015:18-19). Även om dessa 
organisationer arbetar under press och med ett ansvar att prestera och styra, måste de ge 
allmänheten ett mjukt intryck av sig själva (Wæraas, 2015:20). 

När begreppet rykte eller anseende används i kontexten offentlig verksamhet, förknippas 
det ofta med negativt laddade ord såsom otillräcklighet, byråkrati eller inkompetens. Dock 
menar forskning att offentliga verksamheter faktiskt bryr sig om sitt anseende och har börjat 
implementera olika åtgärder för att vårda, bevara och skydda sitt anseende. Detta ses i allra 
högsta grad som något av strategisk betydelse även för dessa institutioner. Att definiera och 
förmedla organisationens egna, unika kompetenser, utveckla olika kommunikationsstrategier 
samt utföra olika mätningar om organisationens anseende är bara några av de strategier de 
offentliga verksamheterna använder i sitt varumärkesbyggande. Dessa strategier vittnar om 
den vikt som läggs vid att skapa ett fördelaktigt anseende som aktör inom den offentliga 
sektorn (Wæraas & Maor, 2015:1). För Systembolagets del återspeglas detta i den satsning 
organisationen gör på de olika kampanjer de bedriver varje år (se exempelvis Ekström & 
Hansson, 2008:176) samt grundandet av deras fristående dotterbolag IQ som arbetar för att 
förmedla en smartare och mer hälsosam syn på alkohol (IQ, 2015; Cisneros Örnberg & 
Ólafsdóttir, 2008:140). 
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Systembolaget måste precis som andra organisationer ständigt arbeta med 
varumärkesbyggande och representation utifrån hur omvärlden utvecklas och marknaden 
förändras. Exempel på detta kan vara politiska förändringar såsom stiftandet av nya lagar - 
såväl nationellt som inom EU. Det kan även handla om marknadsmässiga förändringar, det 
vill säga hur kraven från konsumenter, kraven på producenter och konsumtionstrender 
förändras. Systembolaget har tillsammans med de övriga nordiska ländernas monopol (med 
undantag för Danmark) behövt utvecklats och reagerat på omvärldens behov och krav. Detta 
visar en dokumentanalys gjord av Cisneros Örnberg och Ólafsdóttir om ämnet (2008:129). 
Anpassningen till dessa förändrade behov och krav är också något som de måste 
kommunicera för att bibehålla eller öka stödet för verksamheten. Det anseende organisationer 
i den offentliga verksamheten strävar efter att uppnå kan även skydda organisationen från 
politisk kritik (Wæraas & Maor, 2015b:4). 

Varumärkesbyggande för organisationer ses generellt som svårare och mer komplext än 
varumärkesbyggande för produkter. Detta gäller allra främst inom service-organisationer där 
märket bekräftas och stärks genom interaktionen med kunder och andra intressenter. Här 
handlar det om att presentera och representera de värderingar som organisationen står för 
(Wæraas, 2008:207). Detta gäller inte minst för företag som vill marknadsföra sig på nätet. En 
fokusgruppsstudie har gjorts av Zalfa Laili Hamzah, Sharifah Faridah Syed Alwi och Md Nor 
Othman (2014). Denna studie handlar om upplevelsen av en organisations varumärke på 
nätet. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur varumärken upplevs av 
företagets intressenter genom att studera kundernas upplevelse och uppfattning av ett företag i 
verkligheten. I detta fall gällde det banker, men författarna menar på att den även kan 
appliceras på andra sektorer. Denna studie baseras på tidigare forskning om hur upplevelsen 
av en organisation påverkas av hur denna förmedlar sina visioner och värderingar. Denna 
studie fokuserar dock specifikt på upplevelsen i en internet-miljö. Studien har genomförts 
med deltagare som har valts ut utifrån kriterierna att de ska vara internetbankkunder som ska 
ha haft internetbank i minst ett år och som ska ha använt banken minst två gånger i månaden 
det senaste halvåret (Hamzah, Syed Alwi & Othman, 2014). Studiens resultat visar att 
upplevelsen av organisationen och hur organisationen framställer sig på Internet är en viktig 
faktor för att sälja in varumärket och för att få fortsatt stöd. Detta görs bäst bland annat genom 
att förmedla de värderingar som organisationen har på ett väl artikulerat, väl definierat och 
kortfattat sätt. På så sätt underlättar man för hemsidans besökare att ta till sig och tolka 
budskapet (Hamzah, Syed Alwi & Othman, 2014:2301). Systembolagets material måste 
således vara lätt att ta till sig för läsaren för att hela den bild som materialet försöker måla upp 
ska kunna uppfattas. 
 
4.3.	  Extern	  kommunikation	  
Den offentliga verksamheten, och således också Systembolaget, måste med stor noggrannhet 
skräddarsy sin interaktion med allmänheten och utforma den på gemensamma grunder. Det 
måste med andra ord finnas en gemensam förståelse för organisationens arbete. 
Systembolaget måste därför noga utforma sin presentation på deras hemsida så att 
organisationens värderingar och budskap når ut på ett adekvat sätt. På så sätt kan de såväl 
säkerställa som öka stödet för organisationens fortsatta monopol. Även om Systembolagets 
värderingar skulle vara samstämda med allmänhetens måste den externa kommunikationen 
ständigt vara professionell och saklig för att på så sätt bibehålla trovärdigheten (Maor, 
2015:30). För Systembolaget handlar detta även om att kunna bemöta den kritik som ständigt 
riktas mot monopolet från såväl politiker och allmänhet som från övriga omvärlden. 
Systembolaget måste därmed ständigt förstärka och tydliggöra sin position för att få stanna 
kvar på marknaden i sin nuvarande form. År 2000 fastställdes därför en ny strategisk plan, där 
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organisationen föreställdes vara en modern detaljhandelsorganisation utan att kompromissa 
företagets sociala ansvar (Ekström & Hansson, 2008:175).  

Den forskning som går att finna om Systembolagets externa kommunikation är bland annat 
en dokumentanalys gjord av Karin Ekström och Lena Hansson (2008). I denna studie har de 
undersökt hur stödet för Systembolaget har förändrats i och med de reklamkampanjer som har 
bedrivits mellan åren 2002-2007. Vidare har en jämförelse gjorts mellan dessa kampanjer och 
hur de har förändrats i relation till den strategiska plan som fastställts. Dessa kampanjer var 
ämnade för svenska medborgare över 18 år, såväl konsumenter som icke-konsumenter (det 
vill säga de som är för unga för att köpa alkohol, de som inte dricker alls och andra grupper). 
Det övergripande målet med kampanjerna var att visa fördelarna med att ha ett monopol och 
därmed argumentera för dess fortsatta existens. Systembolaget ”ska” fokusera på fakta och 
konsekvenserna av alkoholkonsumtion. Systembolaget mäter ständigt allmänhetens attityder 
till alkoholmonopolet och företagets arbete med service, vilket är något som har pågått sedan 
2001. Attityden till Systembolaget, precis till som alla andra företag, påverkas av företagets 
kundtillfredsställelse. Systembolaget har därför haft som mål att dess målgrupp ska uppleva 
att monopolet är ett bättre alternativ än en fri marknad för alkoholförsäljning. Förutom att öka 
allmänhetens positiva attityd till Systembolaget, har det också funnits ett behov av att göra 
Systembolaget mer kundvänligt för att försäkra sig om fortsatt och växande kundnöjdhet. 
Denna satsning som Systembolaget gjorde på sina kampanjer resulterade i att stödet för 
företaget ökade från 49% år 2002 till 65% år 2007, vilket tyder såväl en ökad positiv 
inställning till monopolet och att kundnöjdheten ökade (Ekström & Hansson, 2008:177). 

Vidare har en webbaserad enkätstudie gjorts om upplevelsen av hur hotell framställs online 
och hur de upplevs i verkligheten vid ett besök. Enkätstudien genomfördes genom ett 
bekvämlighetsurval, där privatpersoner som surfade på en hemsida för hotellbokning blev 
tillfrågade om de ville delta. Studien undersökte bland annat respondenternas tidigare 
uppfattningar av hotell som de hade bokat på nätet och hur denna stämde överens med 
upplevelsen vid besöket. Resultaten betonade att en samstämmighet mellan kommunikation 
och upplevelsen av organisationens image såväl online som i den fysiska verkligheten var 
extremt viktig för kundernas uppfattning av och fortsatta stöd för hotellet de bott på (Lee & 
Jeong, 2014:49). Det är därför viktigt att uppfattningen av Systembolaget på deras hemsida 
stämmer överens med intrycket som allmänheten får vid kontakt med Systembolaget i butik. 
Detta gäller allt ifrån vad allmänheten kan förvänta sig vid kontakt med Systembolaget, till 
vad verksamheten får för konsekvenser för samhället och marknaden i stort. Det blir därmed 
intressant att göra en grundläggande kartläggning av hur organisationen framställer sig på 
hemsidan. Genom att studera företagets material på hemsidan kan en förståelse nås för vad 
texterna kan ge för intryck av Systembolaget hos hemsidans besökare. Denna undersökning 
skulle sedan kunna ge upphov till vidare forskning av det material och de kanaler genom vilka 
Systembolaget kommunicerar. Detta skulle även kunna utgöra en utgångspunkt för vidare 
forskning om samstämmigheten mellan vad företaget kommunicerar och upplevelsen av 
företaget i butik. 
	  
4.4.	  Anpassning	  till	  en	  föränderlig	  värld	  
Vi lever idag i ett samhälle där konsumtionen står i centrum. Samhällets innersta väsen består 
av konsumtion och ekonomin styrs av att vi konsumerar varor och tjänster i en aldrig förr 
skådad takt. Denna konsumism, det vill säga den konsumtions-mentalitet som finns inom 
dagens samhälle, och dess påverkan på den offentliga sektorn, har yttrat sig på olika sätt. 
Några av dessa är privatiseringen av offentliga verksamheter, en förändrad syn på individen 
samt en anpassning av de kvarvarande offentliga verksamheterna till omvärldens 
förväntningar (Bauman, 2001:36-37). Här nedan följer en redogörelse av dessa olika aspekter. 

Denna privatisering som Bauman talar om (2001:36-37) är en viktig och politiskt känslig 
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fråga över hela världen. Detta har lett till många grundläggande förändringar i relationen 
mellan den offentliga och privata sektorn på marknaden - det visar en studie från University 
of Hawaii-West på Oahu gjord av Ross Prizzia (2003). Här har en studie gjorts på redan 
existerande data om vilka sociala och ekonomiska konsekvenser som privatiseringen har 
medfört på en internationell skala, och om de sociala förbättringarna är lika stora som de 
ekonomiska vinsterna som görs. Anledning till att denna studie har gjorts är att 
privatiseringen som då hade skett på den globala marknaden de senaste 10 åren hade ökat 
drastiskt under årens lopp, samtidigt som välfärden hade försvagats. Syftet har därför varit att 
studera data för att få en djupare förståelse för privatiseringen, med fokus på att balansera 
social och ekonomisk framgång för de drabbade organisationerna och samhällena. Genom den 
internationella data som studeras framkommer det att privatiseringen har lett till större 
ekonomiska vinster inom dessa företag än vad den bidrar till social förbättring i samhället, 
såsom större tillgång till och bättre vård. Studien visar vidare på att de negativa 
konsekvenserna av privatiseringen inte syns lika bra då privata aktörers framgång endast mäts 
i de ekonomiska vinster som företaget gör. De privata aktörerna har inte behövt ta någon 
långsiktig hänsyn till de mest utsatta i samhället eller sociala frågor såsom bättre vård eller 
trygghet för individer på lång sikt, till skillnad från den offentliga sektorn (Prizzia, 2003:316-
317). Privatiseringen av den offentliga sektorn leder således till en obalans mellan sociala, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer för tillväxt och utveckling över hela världen (Prizzia, 
2003:328). En reflektion av detta är att de offentliga verksamheterna här har en fördel i att de 
först och främst arbetar för att gynna samhället. Detta innebär således att de offentliga 
verksamheterna bör arbeta för att lyfta fram den samhällsnytta de bidrar till i jämförelse med 
de privata aktörerna för att på så sätt utmärka sig bland dessa. 

Denna balans är något som därför blir intressant att studera vidare, då denna utveckling är 
något som tycks har drivit fram en organisationsförändring inom den offentliga sektorn 
(Bottery, 2005:267-268). Ett konsumtionsinriktat perspektiv på den egna verksamheten har 
inte varit av intresse för den offentliga sektorn tidigare. Men i takt med att den privata sektorn 
har ökat i storlek måste de offentliga verksamheterna visa sig konkurrenskraftiga mot privata 
aktörer. Detta då de privata aktörerna kan nischa sig och snabbare anpassa sig till vad 
marknaden efterfrågar (Bottery, 2005:268). Denna utveckling mot ett konsumtionstänk även 
inom den offentliga sektorn kan dock medföra risker. Fokus riskerar då att flyttas från den 
samhällsnytta som dessa organisationer arbetar med och istället hamna på att locka 
konsumenter och hålla kvar dessa som kunder. Bottery betonar vikten av att utveckla ett 
förhållningssätt med fokus på allmänhetens bästa. Detta görs då samtidigt som den offentliga 
verksamheten också uppmuntrar allmänheten till att inte bara tänka på friheten att välja och 
konsumera utan även se till det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar som måste tas 
(2005:286).  

Detta är något som stöds av nyligen bedriven forskning. Johan Gromark och Frans Melin 
har studerat hur ett fokus på varumärkesorientering ställer sig mot att verka 
marknadsorienterande som verksamhet i den offentliga sektorn (2013). Att ha en 
marknadsorienterad inriktning innebär ett övervägande fokus på ekonomiska vinster och på 
kunden som konsument. Här är alltså ekonomiska värden i fokus och blir då något man 
arbetar för att betona (2013:1099). Genom att de under sina uppdrag som 
utvecklingskonsulter inom den offentliga sektorn ha kunnat studera fältet ingående, något 
som även kallas aktionsforskning, har Gromark och Melin således kunnat studera hur den 
svenska offentliga sektorn arbetar med varumärkesbyggande och vad detta har fått för 
konsekvenser. Att studera den svenska offentliga sektorn har motiveras av att denna sektor i 
väldigt bred utsträckning arbetar marknadsorienterande (2013:1101). 

Att ha ett marknadsorienterat fokus innebär att fokus endast ligger på att tillfredsställa 
konsumenterna med ett kortsiktigt fokus som kanske inte gynnar en offentlig verksamhet i 
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längden. De offentliga verksamheterna måste kunna konkurrera med de privata företagen och 
behöver därför inkorporera olika organisationsförändringar som den privata sektorn redan 
använder sig av för att inte försvinna från marknaden. Varumärkesbyggande är som tidigare 
nämnts något som har fått större fokus de senaste åren inom den offentliga sektorn. Att då 
använda sig av strategiska marknadsföringstekniker är något som har utvecklats i och med de 
yttre krav som ställs på offentlig verksamhet. Även om en offentlig verksamhet inte har någon 
konkurrent på marknaden inom den privata sektorn, såsom fallet är vid ett monopol, är det 
viktigt att utveckla en strategi för att marknadsföra sig själv som organisation. 
Marknadsföringsstrategier är ett måste när den offentliga sektorns monopol allt mer luckras 
upp och dessa institutioner måste därför agera i ljuset av hur omvärlden förändras. I det fall 
att ett monopol skulle ifrågasättas eller avskaffas, skulle Systembolaget behöva stå på egna 
ben och fortfarande kunna mäta sig med privata aktörer. Som offentlig verksamhet måste de 
således agera i enlighet med aktuella marknadsföringsprinciper för att kunna överleva 
(Gromark & Melin, 2013:1100). Studiens resultat visar dock på att ett varumärkesorienterat 
arbete är mer robust och hållbart i den offentliga sektorn då detta arbete bidrar med en 
holistisk bild av en offentlig organisations arbete. Denna typ av förhållningssätt visar också 
på en kontinuitet och varaktighet hos den offentliga sektorn (2013:1099), något som vid en 
reflektion också bör ingjuta ett förtroende för denna sektor hos allmänheten. 

Att ha ett varumärkesorienterat fokus innebär istället att man som offentlig verksamhet 
uttrycker sina långsiktigt strategiska mål med verksamheten, samtidigt som konsumentens 
och andra intressenters behov också är viktiga att framhäva. Genom detta förhållningssätt 
framhäver man som offentlig verksamhet en mångsidig identitet, där konsumentens och den 
ekonomiska vinsten inte tar lika stor plats i deras marknadsföring. Här ligger istället fokus på 
organisationens roll i en övergripande samhällskontext, där flera faktorer än enbart de 
ekonomiska måste vägas in (Gromark & Melin, 2013:1104-1105). Organisationen måste 
således framhäva en mångsidig identitet där deras roll som offentlig verksamhet och den 
samhällsnytta som organisationen bidrar till måste lysa igenom.  

Systembolaget som offentlig verksamhet måste med andra ord anpassa sitt arbete och 
förmedla en mångsidig identitet för att på så sätt fastställa stödet från sina intressenter. 
Tidigare har monopolets existens motiverats ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv. Idag måste 
organisationen fortsätta arbeta med att visa hur de ur ett konsumistiskt och serviceinriktat 
perspektiv är ett bättre alternativ än privata aktörer för att få finnas kvar på marknaden i sin 
nuvarande form. Samtidigt måste de också betona det folkhälsoförebyggande uppdrag som de 
har för att visa på att de finns där för kunden, både som konsument och samhällsmedborgare. 
Marknadsföringens karaktär måste anpassas till en public service-inriktad marknadsföring 
snarare än en blek imitation av den privata sektorns marknadsföring. 

Strategiska marknadsföringstekniker har utvecklats i och med de yttre krav som ställs på 
offentlig verksamhet. Även om en offentlig verksamhet inte har någon konkurrent på 
marknaden inom den privata sektorn, såsom fallet är vid ett monopol, är det viktigt att 
utveckla en strategi för att marknadsföra sig själv som organisation. 
Marknadsföringsstrategier är ett måste när den offentliga sektorns monopol allt mer luckras 
upp och dessa institutioner måste därför agera i ljuset av hur omvärlden förändras. I det fall 
att ett monopol skulle ifrågasättas eller avskaffas, skulle Systembolaget behöva stå på egna 
ben och fortfarande kunna mäta sig med privata aktörer. Som offentlig verksamhet måste de 
således agera i enlighet med aktuella marknadsföringsprinciper för att kunna överleva (Walsh, 
1994:63-64). 

Systembolaget har inga reella, fysiska aktörer i form av organisationer att konkurrera mot 
på den svenska marknaden, men som tidigare har nämnts måste Systembolaget konkurrera 
mot internet-försäljning av alkohol, privatimporter och en svart marknad. I och med denna 
ändring på marknaden måste Systembolaget ständigt omvärldsanalysera och anpassa sig till 
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en föränderlig omvärld. Människor har valmöjligheten att använda sig av offentliga tjänster 
eller tjänster i den privata sektorn. Alternativet till Systembolaget är som det ser ut idag 
näthandel eller egen import av alkohol. Om inte allmänheten längre stödjer Systembolaget 
som monopol, kan detta komma att avvecklas. Organisationen måste därför lägga mycket vikt 
vid att balansera sin anpassning mot detta konsumtionssamhälle med kunden i fokus med att 
betona vilken samhällsnytta som de samtidigt gör. 

Jenny Cisneros Örnberg och Hildigunnur Ólafsdóttir (2008) har publicerat en artikel 
utifrån dokumentanalyser och intervjuer som de har gjort om hur de nordiska 
alkoholmonopolen (med undantag för Danmark) har reagerat på och anpassat sig till 
omvärlden. Denna undersökning har gjorts i och med ländernas inträde i EU eller EES 
(Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) (Cisneros Örnberg & Ólafsdóttir, 2008:129). De 
dokument som har analyserats är bland annat årliga rapporter från de nordiska 
alkoholmonopolen, deras hemsidor, rapporter, broschyrer samt lagar och regler som gäller för 
monopolen. Intervjuer har gjorts med nyckelinformanter, där ledande frågor användes för att 
få ut så mycket information som möjligt om hur monopolen har förändrats (2008:132). 

Överenskommelsen mellan dessa EU- och EES-länder är en ekonomisk sådan och bygger 
på regleringar runt fri handel inom och mellan dessa. Alla inskränkningar på den fria handeln 
mellan dessa länder måste möta vissa kriterier. Begränsningar och regleringar baserade på 
exempelvis folkhälsorelaterade argument måste vara försvarbara, nödvändiga och 
proportionerliga till de begränsningar som görs (Cisneros Örnberg & Ólafsdóttir, 2008:140). 
Studien visar därför att dessa inskränkningar är något som monopolen har behövt lägga ner 
mycket tid på att argumentera för. Europeiska domstolen har dock fastställt att 
Systembolagets monopol är förenligt med EU:s regelverk, då monopolet finns i 
folkhälsoförebyggande syfte (Cisneros Örnberg & Ólafsdóttir, 2008:141). 

Samtidigt måste de också anpassa sig ur ett konsumentinriktat perspektiv visar studien. 
Denna konsumentinriktade anpassning till omvärldens krav kan exemplifieras med 
Systembolagets utveckling från över-disk-försäljning till självbetjäningsbutiker. Ett andra 
exempel på detta är avregleringen av Vin & Sprit som ensam leverantör och Systembolaget 
gick från 1 till över 200 olika leverantörer. Ett annat exempel på deras anpassning var när 
beslutet togs om att samtliga butiker skulle ha lördagsöppet (Cisneros Örnberg & Ólafsdóttir, 
2008:139). 

Utöver detta visar studien att fokus i debatten skiftats från en argumentation om huruvida 
monopolen ska sälja alkohol eller inte till att idag handla om hur de ska sälja alkohol. Fokus 
ligger då främst på en utveckling av strategier rörande hur monopolens försäljning av alkohol 
kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt och möta kundernas och övriga intressenters behov 
(Cisneros Örnberg & Ólafsdóttir, 2008:148). Exempel på detta kan vara ett brett sortiment, 
bra dryckesrekommendationer eller en balans mellan produkter från varumärkes-jättar som 
producerar på internationell skala och små, lokala producenter i Sverige. 

4.5.	  Sammanfattning	  och	  reflektion	  
Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av vad den tidigare forskningen har kommit fram 
till, följt av en reflektion av vad denna studie kan bidra med i ljuset av vad den tidigare 
forskningen har lyft fram. 

Den tidigare forskningen inleddes med en beskrivning av den allt större betydelse som 
varumärkesbyggande har fått för den offentliga sektorn. Här betonades även hur 
Systembolaget som ensam, stor aktör på marknaden noggrant måste skräddarsy den 
information som organisationen kommunicerar. Vidare beskrevs även hur Systembolaget 
tidigare har arbetat med extern kommunikation och hur deras satsning på att synas har 
resulterat i ett ökat stöd för monopolet. Vikten av extern kommunikation, och 
samstämmigheten mellan denna och upplevelsen vid det fysiska mötet med Systembolaget 
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var också något som betonades. Avslutningsvis lyfte forskningen fram vikten av att de 
offentliga verksamheterna - och således också Systembolaget – anpassar sig till den 
privatisering som sker på marknaden och de marknadsföringsstrategier som de privata 
aktörerna använder sig av. Vidare har offentliga verksamheter också behövt anpassa sig till 
utvecklingen och benämningen av individen som ”konsument” i det konsumtionssamhälle 
som vuxit fram. 

Utifrån den tidigare forskning som här har presenterats kan man förstå den vikt denna 
undersökning har. Genom att studera material från Systembolagets hemsida skapas en bild av 
hur den offentliga verksamheten kan uppfattas utifrån samhällets nyliberala utveckling. 
Denna undersökning bidrar även till en bättre förståelse för hur den offentliga sektorn arbetar 
med dessa typer av frågor. Vidare ger den också en förståelse för på vilket sätt dessa 
organisationers arbete skiljer sig från den privata sektorns. Då den offentliga sektorn 
finansierar arbetet med statliga medel innebär det också en starkare bevakning från samhället 
i hur de arbetar. Det råder alltså en skillnad i hur den privata sektorn kan agera, med möjlighet 
för ett mer aggressivt, säljinriktat och kortsiktigt arbete. Den offentliga sektorn måste utöver 
detta också alltid lyfta fram sin myndighetsroll och ständigt kunna försvara på vilket sätt 
deras olika arbeten gynnar samhället. Balansen mellan att kunna konkurrera mot privata 
aktörer och samtidigt framhäva sin samhällsnyttiga roll är särskilt intressant i Systembolagets 
fall. Detta då Systembolaget till skillnad från andra offentliga verksamheter är den enda som 
har ett monopol inom detaljhandeln. 

Forskningen tycks vara begränsad inom frågor som specifikt behandlar den offentliga 
sektorn och dess varumärkesbyggande, arbete med kommunikation och deras konkreta 
anpassning till omvärlden – något som gör denna studie till ett värdefullt bidrag. Under mitt 
sökande efter tidigare forskning fann jag ingen empirisk forskning alls om hur Systembolaget 
som offentlig verksamhet kan uppfattas utifrån sitt egenproducerade material. Det enda som 
gick att finna var forskning om hur deras material påverkar allmänhetens förtroende (se 
exempelvis Ekström & Hansson, 2008). Att det saknas sociologisk forskning om samtliga 
tematiska områden och organisationsteori rent generellt är också något som motiverar denna 
studie. 

I nästa avsnitt kommer därför studiens sociologiska förankring att presenteras i form av 
Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället. Denna teori redogör för vilka 
förväntningar som finns på organisationer i ett konsumistiskt och nyliberalt samhälle, för att 
de kunna fortsätta verka och driva på samhällsutvecklingen. Genom att använda Baumans 
teori om konsumtionssamhället uppnås en ökad förståelse för hur Systembolagets material har 
påverkats av det samtida samhället och hur organisationen kan uppfattas utifrån detta. Utifrån 
detta kan min studie bidra till en ökad sociologisk förståelse för hur såväl Systembolaget som 
de nordiska alkoholmonopolen (med undantag för Danmark) framställer sin roll i samhället. 
 
5.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I detta kapitel presenteras Zygmunt Baumans teori om vårt samtida konsumtionssamhälle. För 
att komplettera Baumans konsumtionsteori har jag även använt mig av John Clarke, som 
beskriver lite mer ingående för de förändringar som har skett i samhället, och hur den 
offentliga sektorn har behövt anpassa sig till det nyliberala samhälle som Bauman kallar 
konsumtionssamhälle. Avsnittet inleds med en beskrivning av samhällets övergång från 
produktionssamhälle till konsumtionssamhälle. Detta följs av en redogörelse av några 
grundläggande drag för konsumtionssamhället, som också illustrerar skillnaden mellan detta 
och produktionssamhället. Därefter presenteras den konsumtions-mentalitet som samhället 
bygger på, följt av en redogörelse av den roll som organisationerna spelar i detta samhälle. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning och reflektion utifrån dessa teoretiska 
utgångspunkter. Dessa teoretiska utgångspunkter belyser den samtid inom vilken 
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Systembolaget verkar. Genom att redogöra för en bild av dagens konsumtionssamhälle skapas 
en grundläggande förståelse för denna samtid. Detta, tillsammans med min tidigare forskning 
på området, hjälper mig som forskare att förstå varför Systembolagets webbaserade material 
har utformats som det har. Det ger mig även en bra grund för hur Systembolaget kan uppfattas 
utifrån detta material. 

5.1.	  Konsumtionssamhället	  –	  en	  introduktion	  
På 1970-talet började produktionssamhället att gå mot sitt slut och dagens 
konsumtionssamhälle tog sin början (Bauman, 2008:14-15). Samhället gick då från att främst 
betrakta sina medborgare som producenter, till att betrakta dem som konsumenter. Tidigare 
var arbetet den gemensamma och integrerande faktorn för individens karaktärsbyggande och 
byggandet av ett socialt kontaktnät. Arbetet var identitetsskapande och den faktor som enade 
människor och skapade samhörighet. I konsumtionssamhället är arbetet undanträngt och 
konsumtionen har fått arbetets status och ersatt dess roll i samhället (Bauman enligt Rojek, 
2004:292-293). Detta markerar en ny fas inom kapitalismen, en fas som övervägande kallas 
för nyliberalism (Harvey enligt Clarke, 2007:15). I detta nyliberala samhälle har den 
individuella valfriheten blivit en ledande norm (enligt Clarke, 2007:13). Skiftet från 
”medborgaren” till ”konsumenten” ses även som ett uttryck för att den starka, kollektivistiska 
andan och medkänslan som samhället tidigare byggde på har avtagit och ersatts med 
värderingar som privatisering och individualisering (Clarke, 2007:16). Detta samhälle 
utmärks bland annat av den avtagande respekten och aktningen för de traditionella 
myndigheterna i samhället, och således också den offentliga verksamheten (Clarke, 2007:10-
11). Konsumtionskulturen och -samhället förkroppsligar denna reflexiva modernitet som här 
beskrivs och som har vuxit fram, och kan förknippas med såväl den ekonomiska som den 
kulturella dynamik som uppstått genom globaliseringen. Denna dynamik har i sin tur skapat 
de villkor för ökningen och spridningen av varor och tjänster (Clarke 2007:11). 

I och med den utveckling av det nyliberala samhället som har skett har detta också medfört 
att ett specifikt institutionellt ramverk har börjat utmanas och ifrågasättas, nämligen 
välfärdsstaten. Välfärdsstaten utvecklades som ett socialt skyddsnät för arbetarklassen och de 
lägre klasserna i samhället i samband med industrialiseringens och massproduceringens 
utveckling. Ända sedan 70-talet har välfärdsstaten utsatts för nedskärningar, reformer och 
privatisering för att tillslut resultera i det nyliberala, konsumtionsinriktade samhälle som 
existerar idag. Denna nyliberalism individualiserar relationen mellan individen och den 
offentliga sektorn, och avpolitiserar ”valet” genom att utsätta de offentliga verksamheterna för 
en marknad som grundar sig på just människans individuella, marknadsmässiga val (Clarke, 
2007:15-16). 

Bauman menar att det som starkast utmärker detta konsumtionssamhälle och den 
konsumentkultur som denna medför är en frigörelse från tanken på konsumtion som ett 
verktyg för överlevnad. I konsumtionssamhället bygger samhällsekonomin och 
samhällsutvecklingen på konstruerade behov som vi egentligen inte har. Dessa behov 
konstrueras därför av organisationerna för att individen ska tro att produkterna eller tjänsterna 
som erbjuds dem är något de måste ha. Konsumtion har med andra ord ingen funktionell 
betydelse för vår fortlevnad längre utan handlar istället mestadels om en tillfredsställelse av 
dessa konstruerade behov. Konsumtionen är ett mål i sig och driver samhällsutvecklingen 
framåt, men det viktigaste är att det hela tiden finns ett begär som ökar eller lever vidare 
genom ytterligare konsumtion. Att tillfredsställa sina behov är i detta samhälle en omöjlighet. 
Samhället mäter därför sin utveckling och framgång genom det ständigt ökade behovet av och 
efterfrågan på varor och tjänster (Bauman, 2001:12-13).  

Bauman talar vidare om konsumentsyndromet, det förhållningssätt som råder i 
konsumtionssamhället. De tankar och värderingar om hållbarhet som rådde i det tidigare 
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produktionssamhället har ersatts med förgänglighet och flyktighet. Allt vi konsumerar blir 
snabbt gammalt och tråkigt, vilket resulterar i att såväl varor och tjänster snabbt blir utbytbara 
för konsumenten (Bauman enligt Rojek, 2004:293). 

5.2	  Konsumism	  
Genom människans historia har vi ägnat oss åt olika konsumtionsaktiviteter av varor och 
tjänster samt produktion, distribution och likvidering av dessa. Detta är något som vi ägnar 
oss åt dagligen och som starkt präglar vår tillvaro (Bauman, 2008:33-34). Bauman använder 
begreppet konsumism som en betydande aspekt av konsumtionssamhället. Konsumism kan 
förklaras som den konsumtionsmentalitet som finns inom konsumtionssamhället. Ekonomin 
styrs här av att vi konsumerar varor och tjänster i större utsträckning än någonsin. I detta 
samhälle likställs konsumtionen med eller anses vara viktigare än att arbeta. Konsumismen 
omvandlar våra vardagliga, fasta behov såsom trygghet och acceptans till den viktigaste 
drivkraften i samhället (Bauman, 2008:36). 

Konsumism är således en egenskap hos samhället och förutsättningen för att denna 
egenskap ska växa fram är att individens behov, begär och längtan, skiljs från individerna 
själva och objektifieras. Dessa görs med andra ord om till konkreta objekt som organisationer 
och statliga institutioner kan använda sig av. Organisationerna och institutionerna sätter sedan 
detta konsumtionssamhälle i rörelse – något som upplevs som en mänsklig gemenskap 
(Bauman, 2008:36-37). 
	  
5.3.	  Organisationernas	  roll	  i	  konsumtionssamhället 
Den viktigaste aspekten av detta konsumtionssamhälle är den marknadsinriktade livsstilen, 
och konsumismen är en reflektion av denna livsstil. Marknaden och konkurrensen står i 
centrum, vilket innebär att organisationerna ständigt måste tänka på hur de marknadsför sig 
för att inte kunder ska byta till en annan likvärdig organisation att stötta. I Systembolagets fall 
skulle detta kunna handla om ökad handel via internetföretag eller ökad import. Om det skulle 
komma ett bakslag i form av en trendskiftning i vilka varor och tjänster som ska konsumeras, 
är det endast aktörerna själva inom det drabbade området som kan påverka hur stort bakslaget 
kan bli, menar Bauman. Skicklig marknadsföring därför en avgörande faktor idag för en 
organisations överlevnad (Bauman enligt Rojek, 2004:304-305). 

Det konsumtionssamhälle som Bauman beskriver omvandlar individens behov av stabilitet 
till en resurs, då detta samhälle baseras på ett ständigt tilltagande begär i såväl omfattning 
som intensitet. Att skapa ett behov hos konsumenterna och sedan få dem att ständigt vilja ha 
nya och bättre produkter och tjänster är nyckeln till framgång. Därför läggs fokus på att skapa 
varor och tjänster som är tillräckligt bra för att kunderna ska vilja ha dem, men som 
kontinuerligt kan förbättras för att kunderna ska vilja ersätta den gamla med den nya. Målet är 
således en mentalitet som förespråkar snabb användning och ersättning av varor och tjänster 
ska resultera i tillfällig snarare än permanent tillfredsställelse av dessa behov hos allmänheten 
(Bauman, 2008:39). 

Konsumtionssamhället bygger således på användningen av förföriska löften om ett 
tillfredsställande av mänskliga begär - detta i större utsträckning än vad något samhälle har 
kunnat göra tidigare. Det paradoxala med detta konsumtionssamhälle är att alla 
organisationer, oavsett om de förmedlar varor eller tjänster, också ständigt måste sträva efter 
att hålla kunden otillfredsställd. Löftet om tillfredsställelse är bara förföriskt så länge 
organisationernas konstruerade begär förblir otillfredsställda. Detta gäller allra främst att 
kunden är tillfredsställd för stunden men inte fullständigt tillfredsställd på lång sikt. 
Konsumenterna får aldrig känna att organisationernas konstruerade begär, som motiverade 
detta sökande efter tillfredsställelse från första början, faktiskt är fulländat (Bauman, 2008:56; 
Bauman enligt Rojek, 2004:299). 
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Detta resulterar därmed i en oändlig spiral, där organisationerna ger nya, storslagna löften 
om att tillfredsställa allmänheten med deras senaste produkt eller tjänst, för att sedan helt eller 
delvis göra dem besvikna. Löften som ges måste ständigt brytas, gäckas eller överdrivas för 
att begäret ska kvarstå. Det måste alltså hela tiden finnas en vågskål där tillräckligt många 
löften uppfylls för att hålla kunder kvar, och tillräckligt många måste brytas för att kunderna 
ska kunna motiveras ytterligare av organisationernas nya kampanjer. Genom att aldrig 
tillfredsställa sina kunder fullt ut blir denna situation ett evigt tillstånd (Bauman, 2008:57; 
Bauman enligt Rojek, 2004:303-304). 

Följaktligen måste då konsumtionssamhället absorbera alla de former av missnöje som blir 
det oundvikliga resultatet av denna paradoxala tillvaro. Detta missnöje kan sedan användas 
som en resurs för att reproducera, expandera och utlova nya förbättringar. På så sätt främjar 
detta konsumtionssamhällets intressen och säkerställer dess fortlevnad (Bauman, 2008:58-
59). Marknaden behöver med andra ord detta missnöje och motstånd lika mycket som en 
regering behöver en opposition (Bauman enligt Rojek, 2004:305). Detta samhälle 
interpellerar de egna medlemmarna först och främst i deras egenskap av konsumenter. 
Konsumtionssamhället gynnar, uppmuntrar och förstärker valet av denna typ av 
konsumistiska livsstil – något som då också blir villkoret för individens medlemskap i 
samhället (Bauman, 2008:62-63). Oavsett vilken försäkran om trygghet individen skaffar sig, 
måste den ständigt förnyas. Genom att konsumera de senaste varorna och tjänsterna, kan 
individen finna trygghet i att han eller hon följer trenden och således uppfyller såväl 
samhällets konstruerade behov som dess förväntningar på individens beteende (Bauman, 
2008:96). 

Konsumtionssamhället är autoteliskt, det vill säga det anpassar sig till vad det behöver 
vara, då konsumtionen är ett mål i sig självt (Bauman enligt Rojek, 2004:294). Som aktör i 
konsumtionssamhället bör en organisation således också anpassa sig till vad detta 
konsumtionssamhälle kräver. Det är marknaden själv som säljer in det kommodifierade livet 
som är så viktigt i vårt nyliberala, senmoderna samhälle. Våra behov konstrueras och våra 
livsstilsval bedöms utifrån det vi konsumerar, för att sedan användas i syfte att marknadsföra 
organisationernas nya produkter och tjänster – allt enligt konsumtionssamhällets 
förväntningar (Bauman enligt Rojek, 2004:305).  

Marknaden erbjuder val för konsumenten och försäkrar ständigt denne om att det val de 
gör – oavsett vilket – är det rätta. Organisationerna marknadsför sig genom att använda 
experter och expertkunskap för att beskriva sig själva och sina produkter eller tjänster. De kan 
även marknadsföra sig själva genom att uppvisa stor kundnöjdhet eller genom belägg såsom 
att efterfrågan är större än utbudet. Samtidigt är det ingen hemlighet för någon av parterna att 
varorna eller tjänsterna kommer att ersättas med ”nya och bättre” alternativ, och tanken på att 
detta sker inom en snar framtid är inget som skrämmer konsumenten. Det är snarare 
betryggande att inget beslut som konsumenten fattar är slutgiltigt. Med sådan medvetenhet 
hos såväl organisationerna som konsumenterna, är missnöjet aldrig maximalt. På så sätt kan 
logiken bakom detta konsumtionsspel eller aktörerna i sig aldrig ifrågasättas. Konsumtions-
spelet är självgående, självbefrämjande och skyddat från kritiska röster och tankar om 
konsumismen som ett totalt meningslöst spel (Bauman, 2001:25).  

Det finns dock en risk med detta konsumtionssamhälle och dess förväntningar när det 
gäller den offentliga verksamheten. Om de offentliga verksamheterna satsar alltför hårt på att 
efterlikna de privata aktörerna på marknaden, kan de komma att riskera att frånse vikten av att 
bevara såväl politiska som allmänhetens intressen. De måste därför tydligt markera att de 
fortfarande är en offentlig verksamhet med statens och allmänhetens intressen, samtidigt som 
de visar att de lever upp till konsumtionssamhällets övriga förväntningar på dem som aktör 
(Clarke, 2007:17). 
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5.4.	  Sammanfattning	  	  
I detta avsnitt har Zygmunt Baumans konsumtionssamhälle beskrivits, där individen i första 
hand ses som konsument och samhällets viktigaste drivkraft är konsumtionen av varor och 
tjänster. I detta nyliberala, privatiserade samhälle som har vuxit fram måste organisationerna 
jobba mycket med att marknadsföra sina varor och tjänster för att på så sätt skapa ett behov 
hos konsumenterna. Genom storslagna löften om hur bra dessa varor och tjänster är, får de 
konsumenterna att konsumera allt mer. Dessa löften bryts dock ständigt då varorna och 
tjänsterna aldrig lever upp till konsumenternas förväntningar, något som resulterar i ett 
missnöje och ett förstärkt begär efter förnyelse. Organisationerna absorberar då detta missnöje 
och använder det i syfte att förnya och förbättra sina varor och tjänster, för att sedan återigen 
marknadsföra en ny vara eller tjänst med nya storslagna löften. Detta är en evighets-spiral för 
att samhället ska kunna fortsätta utvecklas ekonomiskt, där alla är medvetna om hur spelet går 
till (Bauman, 2001:25). Utifrån detta teoretiska resonemang om det konsumtionssamhälle vi 
lever i idag, blir det intressant att studera hur Systembolagets texter har anpassats efter dessa 
premisser och således det rådande samhällsklimatet. I samband med detta studeras även hur 
företaget lever upp till konsumtionssamhällets förväntningar. 

Genom att studera organisationens texter framträder en bild av hur texterna framställer 
individens behov och hur löften om behovstillfredsställelsen av dessa yttrar sig. Genom en 
analys av resultaten går det också att urskilja på vilket sätt som Systembolagets material 
framställer organisationens roll i detta konsumtionssamhälle. Hur organisationens bidrag till 
samhällsnyttan och arbete med kundservice presenteras blir här intressant att studera, då 
samhället enligt Bauman genomsyras av denna konsumism (Bauman enligt Rojek, 2004:305). 
För Systembolagets del berör detta snarare de tjänster de erbjuder än varorna i sig själva; hur 
de presenterar organisationen i sig, vad det står för och vad de erbjuder kunderna för service 
hamnar i fokus för denna teori. Hur detta yttrar sig i deras texter är något som kommer att 
presenteras i resultat-diskussionen. 
	  
6.	  Metod	  
I detta avsnitt presenteras studiens forskningsmetodologiska aspekt som har valts ut för att 
studera Systembolagets material, nämligen diskursanalysen. Kapitlet inleds med en 
redogörelse för språket som representationssystem, följt av en redogörelse av 
diskursanalysens utgångspunkter. Detta följs sedan av en presentation av foucauldeansk 
genealogisk diskursanalys tillsammans med en motivering av varför just denna 
diskursanalytiska inriktning har valts ut för studien. Därefter presenteras hur diskursanalys 
kan användas för att studera organisationer, hur urvalet har gått till, min roll som forskare, de 
forskningsetiska principer som studien bygger på samt de kvalitetskriterier som finns inom 
diskursanalysen. Kapitlet avslutas med en redogörelse av metodens begränsningar och hur 
analysen av materialet har gått till. 

6.1.	  Språket	  och	  representationer	  
Språket är det verktyg genom vilket vi beskriver och uppfattar vår verklighet. Varje gång vi 
använder det så skapar, omskapar och återskapar språket mening i våra beskrivningar av oss 
själva och vår omvärld. Språket tillskrivs alltså ny mening i sig självt varje gång det används 
(Taylor, 2001:6-7). Vi kan aldrig fixera språkets betydelse utan dess mening är alltid tillfällig 
och förhandlingsbar (Burr, 2003:54). Varje gång vi uttrycker oss blir det vi säger meningsfullt 
i och med att språket ständigt skapar, reproducerar och omförhandlar tecknens betydelse i 
relation till varandra (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:18).  

Språket är ett slags representationssystem där vi använder oss av symboler, såväl ljud och 
text som bild, som får representera våra tankar och idéer inför andra (Hall, 2013:17). Alla 
representativa system som fungerar på detta sätt fungerar således som ett språkligt 
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representationssystem, vilket gör att även bilder kan inkluderas i detta resonemang (Hall, 
2013:19). Representation genom språket är därför en central del i våra meningsskapande 
processer (Hall, 2013:17). Genom att studera språket kan vi urskilja såväl handling och 
representationer som identitetsskapande (Fairclough, 2003:27). En analys av Systembolagets 
material kan därför leda till en förståelse av vilka egenskaper som texterna tillskriver 
organisationen och hur de därmed kan uppfattas. Vidare framträder också en bild av hur 
Systembolagets identitet eller roll i konsumtionssamhället kan förstås genom texterna. 

Genom att använda diskursanalysen som metod kan vi analysera språket för att studera hur 
det inkluderar och – ofta omedvetet – exkluderar olika beskrivningar av verkligheten genom 
dess diskurser (Bolander & Fejes, 2009:81). Här strider språket om att få tillskriva mening till 
diskurser, vilket också resulterar i att vi skapar och omskapar såväl diskurserna i sig själva 
som den aspekt av verkligheten som dessa beskriver (Burr, 2003:55-56). 

I denna studie blir det därför intressant att se hur språkliga och bildliga representationer i 
Systembolagets organisationsberättelse skapar en uppfattning av Systembolagets roll i dagens 
konsumtionssamhälle. Genom att göra en textanalys av Systembolagets material menar Hall 
att en djupare förståelse kan nås för hur texterna skapar mening (2013:17). Den bildanalys 
som görs är endast en komplettering till den textanalys som görs, och är därför inkluderad i 
den analys som sker. Jag gör med andra ord ingen separat analys av bilderna, utan studerar 
texterna och bilderna som en helhet. Genom denna analys går det även att se hur de diskurser 
som framträder i materialet och de kunskapsanspråk som framträder är kopplade till makt. En 
djupare förståelse kan också nås för hur mening framträder och uttrycks strategiskt vid 
specifika tillfällen (Hall, 2013:17).  

6.2.	  Diskursanalys	  –	  några	  grundläggande	  utgångspunkter	  
Att inta en diskursiv positionering gentemot språket i såväl text som bild handlar om att 
studera konsekvenserna av olika språkliga representationer. Inom diskursanalysen studerar 
man hur språket och representationer är meningsskapande, hur en specifik diskurs kämpar om 
att få beskriva hur verkligheten ska uppfattas och hur identiteter skapas (Hall, 2013:22). 

Diskursanalysen utgår ifrån en socialkonstruktionistisk syn på kunskap – en teoretisk 
inriktning inom vilken diskursanalysen bland många andra angreppssätt tillhör (Burr, 2003:2). 
Socialkonstruktionismen manar till ett kritiskt förhållningssätt mot kunskap som generellt 
anses som självklar. Människan måste förhålla sig kritiskt inställd till sin omvärld och det hon 
observerar. På så sätt kan hon undvika att betrakta världen på ett objektivt sätt och med 
förutfattade meningar. Den kunskap och de världsbilder som vi själva besitter är endast en 
subjektiv kategorisering av det vi uppfattar, vilket resulterar i att ingen beskrivning av världen 
är identisk med någon annans (Burr, 2003:2-3). Den historia och den kultur som omger oss är 
också vad som präglar denna syn på omvärlden, och är alltid relativ i relation till denna 
historiska och kulturella bakgrund (Burr, 2003:3-4). Vår verklighet är aldrig bestämd och 
fixerad av något externt, utan den konstrueras socialt och diskursivt i interaktionen med andra 
och vår omvärld (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:12; Burr, 2003:5-6). 

Diskursanalysen dekonstruerar språket för att kunna finna olika mönster. Förutsättningen 
för att vi ska kunna överföra mening genom vårt språksystem och vår språkanvändning är att 
det finns en gemensam förståelse för ordens innebörd. Språket förändras med tiden och i 
människors samspel med varandra (Taylor, 2001:6). Människan använder språket inom 
ramarna för de diskurser som råder i samhället och hur dessa är utformade. I människans 
interaktion med andra förändras också språket och, till följd av detta, de diskurser som råder i 
samhället. Det finns med andra ord ett ömsesidigt förhållande mellan människans användning 
av språket och hur diskurserna formas, förändras och används (Foucault, 1993:31). Diskurser 
kan ses som allmänna åsikter inom ett område, men kan enligt Foucault själv även ses som en 
specifik grupp relaterade uttalanden om ett ämne som är mer eller mindre sammanhängande 
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för att kunna skapa mening i detta område. Diskurser producerar således de objekt som de 
talar om, och konstituerar en viss version av ett fenomen som verkligt (Carabine, 2001:268).  

Inom diskursanalysen ses kunskap som mångsidig och det finns varken någon objektiv 
sanning eller kunskap om vår sociala verklighet (Taylor, 2001:11-12). Kunskapen som nås 
genom forskning är partiell, situerad och relativ – den är med andra ord tids- och rumsspecifik 
snarare än universell. Diskursanalysen används för att lyfta fram en subjektiv tolkning av 
verklighetens utformning. Den sociala världen är alltför komplex och dynamisk för att 
mening ska kunna fixeras runt den som något objektivt och statiskt, då det finns ett oändligt 
antal subjektiva tolkningar av hur verkligheten ser ut och hur den ska beskrivas (Taylor, 
2001:11-12).Diskurser fungerar som socialt och historiskt konstruerade regler för vad som 
”är” och vad som ”inte är” (Foucault, 1999:7; Carabine, 2001:275). För att förstå diskurser 
måste vi se till den sociala kontexten inom vilken makt och kunskap framträder och sprids, 
för att en studie av dessa diskurser inte enbart ska bli en rent lingvistisk studie om 
diskursernas ursprung och utveckling (Carabine, 2001:275). Kunskap är således inte enbart en 
avspegling av verkligheten. Vad som betraktas som sant är beroende av vilka 
kunskapsregimer som är rådande, och således också beroende av vilka aktörer som har rätt till 
tolkningsföreträde (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:19). Analysen grundas således i hur 
texterna kan uppfattas genom de diskurser som framträder i materialet. Analysen av 
materialet är en tolkning snarare än en beskrivning av hur organisationen själv ämnar att 
budskapet ska uppfattas. Studiens teoretiska förankring kompletteras därför med den 
förförståelse som jag som forskare har, vilken också kommer att presenteras närmare i det 
senare avsnittet om forskarens roll. 

6.3.	  Foucauldeansk	  genealogisk	  diskursanalys	  
Inför denna studie har den diskursanalytiska inriktningen foucauldeansk genealogisk 
diskursanalys valts ut. Genealogisk diskursanalys är benämningen på det angreppssätt som 
Foucault använde för att studera diskurser. Detta gjordes i syfte att finna olika makt- och 
kunskapsrelationer, det vill säga på vilket sätt som diskurserna kämpar om att få beskriva 
verkligheten. Genealogisk diskursanalys handlar om att studera ett fenomen utifrån dess 
ursprung. Det bör således vara möjligt att studera ett fenomen och dess diskursiva användning 
utifrån den miljö som varit en bidragande faktor till att ett material utformades på ett visst 
sätt. Carabine förklarar även själv att diskurser i sig själva ständigt influeras av andra, 
närbesläktade diskurser i samhället (2001:269) – något som jag tolkar som hur det övriga 
samhället då är konstituerat. Genom att studera ett fenomen i sin miljö, framträder således hur 
diskurserna har influerats av varandra i denna miljö och hur de då har varit med och format de 
språkliga utsagor som är en del av denna tillvaro. Carabine betonar även själv att det inte 
finns några fasta regler för vad en genealogisk diskursanalys är för något (2001:268). 

Genealogi handlar om att beskriva olika processer och praktiker involverade i skapandet av 
diskurser och kunskap, och vilka maktuttryck som blir konsekvenserna av detta. Genealogi 
handlar med andra ord om att studera sambandet mellan hur rådande samhällsdiskurser skapar 
en sammanhängande bild av samhället, och hur detta uttrycks i praktiken (Carabine, 
2001:276). Att använda sig av genealogisk diskursanalys handlar således om att studera ett 
område av intresse utifrån dess härkomst. Genom genealogisk diskursanalys kan 
Systembolagets texter således studeras och förstås utifrån det rådande konsumtionssamhället 
och de diskurser som framträder där. Detta innebär att de förväntningar som 
konsumtionssamhället har på Systembolaget som organisation har påverkat utformningen av 
deras texter. På vilket sätt som detta framträder är något som kommer att behandlas i studiens 
diskussions-avsnitt. 

Foucault intresserade sig för de stora samhällsdiskurserna. Istället för att studera hur 
diskurserna i sig kämpar om att nå en hegemonisk position, det vill säga bli överlägsna alla 
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andra diskurser i samhället, lade han fokus på vad som inkluderades och exkluderades i 
diskurserna (Bolander & Fejes, 2009:84). Diskursen är enligt Foucault ett slags spel om rätten 
att tillskriva mening till omgivningen. Genom att studera Systembolagets texter kan man 
således förstå hur diskurserna framträder i deras skapande av en egen beskrivning av 
verkligheten (Foucault, 1993:35). Här nås också en förståelse utifrån det sammanhang utifrån 
vilket texterna har skapats (Foucault, 1993:44-45). Genom att studera Systembolagets 
material framträder en bild av hur denna roll kan uppfattas av allmänheten. Genom att också 
se bortom texten på vad som exkluderas, växer en allt tydligare bild fram av de aspekter av 
diskurserna som inte är önskvärda. I och med att organisationen vill framställas så 
fördelaktigt som möjligt i allmänhetens ögon, är det därför också intressant att se vad texterna 
exkluderar.  

6.4.	  Varför	  genealogisk	  diskursanalys?	  
Valet av diskursanalys som övergripande metodologiskt och teoretiskt förhållningssätt har sin 
grund i undersökningens övergripande syfte – hur Systembolaget framställs genom deras 
organisationsberättelse. Det som studien undersöker är således hur Systembolagets 
egenproducerade webbmaterial kan förstås utifrån Baumans teori om konsumtionssamhället. 
Den konsumism som Bauman presenterar är vad som ligger till grund för hur marknaden är 
uppbyggd och hur organisationer förhåller sig till sina konsumenter (2008:36-37). 

Vid valet av en specifik inriktning, beskriver Taylor olika diskursanalytiska angreppssätt 
som sträcker sig från en analys av språket i sig själv, av språkanvändningen, av hur språket 
gör att människor kan tala om vissa saker på ett visst sätt, till ett fokus på hur språket är med 
och konstituerar vår verklighet (2001:7). Den sistnämnda är den som passar in på denna 
studie, då den genealogiska diskursanalysen just fokuserar på hur språket konstituerar vår 
verklighet. Detta stämmer vidare överens med undersökningens syfte att studera hur 
Systembolagets roll i konsumtionssamhället framställs. 

Valet av just Foucauldeansk genealogisk diskursanalys har vidare sin grund i 
frågeställningen av hur diskurserna används för att beskriva Systembolagets roll i dagens 
konsumtionssamhälle. Genealogi handlar som tidigare nämnt om att studera relationen mellan 
hur samhället ser ut utifrån rådande diskurser och hur dessa uttrycks i praktiken (Carabine, 
2001:276). Genom att använda genealogisk diskursanalys studeras således relationen mellan 
konsumtionssamhällets förväntningar på organisationerna och hur de reagerar rent praktiskt 
på dessa. I Systembolagets fall handlar det om att jämföra hur de texter som presenterar 
organisationen liknar eller skiljer sig från de diskursiva förväntningar som 
konsumtionssamhället har på dem. 

Att sedan även inkorporera ett organisatoriskt diskursanalytiskt perspektiv är för att denna 
utgör ett organisationsinriktat komplement till den foucauldeanska diskursanalysen. Genom 
att använda mig av genealogisk diskursanalys i min analys av urvalet får jag ett ytterligare 
stöd i hur Systembolaget använder sig av diskurser för att anpassa materialet de 
kommunicerar till det samtida konsumtionssamhället. Detta görs då utifrån Baumans teori 
som tidigare presenterats. Här kan man då urskilja hur organisationer använder diskurser för 
att anpassa sig till det rådande samhällsklimatet. 

Analysen inom genealogisk diskursanalys innebär att studier av processer och 
handlingsmönster genererar kunskap av ett mer generellt slag (Mjölberg Jörgensen, 2000:29). 
Genom att studera Systembolagets texter utifrån foucauldeansk genealogisk diskursanalys, 
går det att finna generella drag för hur offentliga organisationer kan uppfattas. Detta kan 
sedan analyseras och förklaras utifrån Baumans teori om konsumtionssamhället och vidare 
också den tidigare forskning som har presenterats. Diskursanalysen används således som ett 
verktyg för att studera ett specifikt samhällsfenomen (Taylor, 2001:15), nämligen hur språket 
i form av Systembolagets organisationsberättelse presenterar deras samhälleliga roll.  
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Att göra en diskursanalys innebär att man som forskare har möjlighet att utforma analysen 
externt (”etic”) eller internt (”emic”). Detta innebär att man kan välja mellan att använda sig 
av en extern eller intern referensram vid analys av materialet (Taylor, 2001:16). För denna 
undersökning har en extern referensram valts ut för analysprocessen i form av Baumans teori 
kring konsumtionssamhället. Materialet studeras då genom en extern, teoretisk referensram 
utan någon hänsyn till Systembolagets egen tolkning eller bakomliggande tankar. Dock finns 
en personlig aspekt hos mig som forskare som kommer att påverkar denna undersökning, 
nämligen min tidigare roll som anställd inom företaget. Detta är något som presenteras vidare 
i det senare avsnittet etiska principer.  

Inom genealogin studeras materialet för att finna olika uttryck för diskurser. Här studeras 
också de relationer som finns mellan olika diskurser och hur dessa används strategiskt för att 
ge ett sammanhängande intryck och skapa ett tolkningsföreträde (Taylor, 2001:9). Genom att 
identifiera olika diskurser i Systembolagets texter går det att urskilja ett sammanhängande 
intryck av organisationens roll i samhället. Genom att sedan reflektera kring de diskurser som 
framträder i relation till mina teoretiska utgångspunkter, skapas också en förståelse för hur 
texterna strategiskt väljer att betona vissa aspekter av Systembolagets arbete, medan andra får 
stå åt sidan eller exkluderas helt. Här framträder även de eventuella brister som texterna har i 
relation till den teori kring konsumtionssamhället som beskrivits tidigare och detta samhälles 
förväntningar på Systembolaget som organisation. 

6.5.	  Diskursanalys	  och	  organisationer	  
En viktig aspekt av diskursanalysen att inkludera är diskursanalysen av organisationer. Här 
studeras hur en organisation som Systembolaget framställer sig genom språket. Språket har en 
avgörande roll i utvecklingen och framställningen av organisationen. Det är avgörande för en 
organisation att förmedla ett helhetskoncept, ett sammanhängande budskap om 
organisationens visioner och kärnvärden. Beroende på hur en organisation väljer att utforma 
sin kommunikation, så skapas och omskapas samtidigt organisationen och allmänhetens 
uppfattning av den (Iedema & Wodak, 1999:7; Grant & Marshak, 2001:207). Organisationen 
måste ständigt anpassa sig till de förändringar som sker i samhället för att få finnas kvar på 
marknaden. För att kunna förstå varför en organisation agerar som den gör, måste man också 
förstå det samhälle som organisationen verkar i (Lemke, 1999:23). 

Grant och Marshak skriver om hur diskurser och organisationer ömsesidigt påverkas av 
varandra (2001:204), och att ett diskursivt förhållningssätt i studien av organisationer är mer 
än ett fokus på språket och hur det används i organisationen. Det belyser även på vilket sätt 
som språket konstruerar organisatorisk verklighet snarare än att bara återspegla den (Grant & 
Marshak, 2001:207). Diskursanalysen betonar vikten av att diskurser är något som existerar 
utanför en individuell text eller genre inom vilken den framträder, och uppmärksammar den 
betydelse som språkliga utsagor har, då språket i sig är en handling. Detta genom att det 
exempelvis skapar mening och övertygar sina intressenter (Grant & Marshak, 2011:208). 

Organisatorisk diskursanalys handlar om hur objektivitet konstrueras i deras 
kommunikation med organisationens intressenter och vilka konsekvenser detta får (Iedema & 
Wodak, 1999:12-13). Genom en diskursanalys av Systembolagets material kommer jag att 
kunna identifiera olika diskurser i materialet och hur dessa skapar en bild av Systembolaget 
som uppfattas som fördelaktig. Denna diskursanalys ger mig klarhet i hur ett 
sammanhängande budskap yttrar sig och hur Systembolaget kan uppfattas utifrån detta. 
Vidare kommer jag genom min diskursanalys av materialet finna hur diskurserna skapar 
mening och strävar efter att övertala intressenterna (som i detta fall utgörs av konsumenterna). 
Vid studien av detta framträder då också de brister som eventuellt finns i materialet och som 
organisationen skulle ha inkluderat eller bara lagt extra tyngd på utifrån det teoretiska 
perspektiv på konsumtionssamhället som studien är förankrad i. Detta är något som är viktigt 
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att försöka identifiera sett utifrån den foucauldeanska genealogiska diskursanalysen (Bolander 
& Fejes, 2009:84). 

Foucaults studier av kunskap- och makt-relationer är en alternativ metodologi för studiet 
av kunskap, då genealogin ämnar studera olika typer av kunskap och de mönster som finns 
bakom dessa. Samtidigt uppmuntrar denna inriktning också till ett fokus på specifika tekniker 
genom vilka de motsättningar som upptäcks i materialet kan studeras. Genom att studera 
texter utifrån ett genealogiskt perspektiv går det att se hur dessa diskursiva motsättningar 
framträder i materialet, men också hur de är relaterade till varandra (Mjölberg Jörgensen, 
2000:29). 

 
6.6.	  Material	  och	  urval	  
Den typ av ändamålsenligt urval som har valts ut för att studera Systembolagets 
organisationsberättelse är maximalt variationsurval. Detta urval innebär att fånga upp och 
beskriva centrala teman som skär genom många olika och varierande texter och bilder. I detta 
fall innefattar detta många olika texter och bilder från Systembolagets hemsida rörande flera 
olika aspekter av organisationens arbete. Det som är av särskilt intresse är alla de mönster 
som är vanligt förekommande från flera olika texter och bilder i urvalet. Tillsammans fångar 
dessa mönster de centrala och delade aspekterna av det studerade fenomenet (Patton, 
2002:234-235). Genom att studera texter inom flera olika områden får man en mer omfattande 
bild av vilka diskurser som framträder i materialet och som skapar detta tolkningsföreträde för 
Systembolaget. 
    Redan i studiens problemformulering och syfte har en begränsning gjorts av det material 
som Systembolaget kommunicerar ut till sina intressenter, då all deras externa 
kommunikation i sig själva är viktiga delar i deras organisationsberättelse. Genom att urvalet 
endast innefattar organisationsberättelsen är detta i sig ett maximalt variationsurval, då denna 
text- och bild-källa inkluderar den största variationen sett till de aspekter som Systembolaget 
vill kommunicera – allt ifrån bolagsstyrning och alkoholpolitik till deras kundfokus. Urvalet 
behöver inte representera hela Systembolagets organisationsberättelse utan enbart en specifik 
kategori inom den (Taylor, 2001:24-25), vilket i detta fall utgör deras organisationsberättelse 
som finns publicerad på hemsidan. Annars utgör sådant som exempelvis deras kampanjer i 
TV också en del av organisationsberättelsen. 

Datainsamlingen i denna undersökning har således gjorts från Systembolagets hemsida 
www.systembolaget.se under rubriken ”Om Systembolaget”, där organisationsberättelsen har 
publicerats. De texter som har valts ut för denna undersökning är inledningsvis den inledande 
texten som agerar förstasida för Systembolagets organisationsberättelse, samt samtliga 
introduktionstexter till de olika tematiseringar som Systembolaget har gjort. Vissa av dem har 
inga underrubriker och innefattar således samtligt material på ett visst område. Utöver att 
välja en text från varje kategori som Systembolaget presenterar på sin hemsida har urvalet 
också styrts mycket utifrån de kategorier som har varit relevanta att studera närmare. Detta 
urval har gjorts utifrån studiens syfte samt utifrån de teoretiska utgångspunkter som 
presenterats i tidigare avsnitt och som är riktade mot Systembolagets kunder. Då 
Systembolaget som tidigare nämnts har gjort om sin hemsida, har jag varit tvungen att lägga 
alla deras artiklar som bilagor till mitt arbete. Detta då många av texterna och kategorierna har 
gjorts om och inte längre går att finna på Systembolagets hemsida så som de var när 
datainsamlingen gjordes. 
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Följande texter och avsnitt har valts ut för studien: 
 

Huvudrubriker Underrubriker Underrubriker Bilaga 
Om Systembolaget   1 
Organisation   2 
Bolagsstyrning   3 
Försäljningsstatistik   4 
Vårt samhällsansvar  

Ansvarsredovisning 
Allt om eko 
Miljö 
Uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hållbarhet 
Arbetsvillkor 
Samarbeten 

 
 
 
 
 
§ Den svenska 

alkoholpolitiken 
§ Systembolagets 

försäljningsregler 
§  Systembolagets 

alkoholpolitiska roll 
§ Systembolaget och EU 
§ Vision och affärsidé 
 

5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
13 
14 
 
15 
16 
17 

Vårt arbete med 
forskning 

   
18 

Anmälan av allvarliga 
misstankar 

   
19 

Butiker och ombud  
Årets butik 2014 
 
 
Rätt butik för olika 
behov 
Våra ombud 

 
 

§ Årets butik 2013 

20 
21 
22 
 
23 
 
24 

Sortiment  
Lanseringsplaner 
Alkoholfritt på 
Systembolaget 
Kvalitetssäkring 

 25 
26 
 
27 
28 

IQ-initiativet  
-IQ-inspiratörerna 
-Verksamhet 

 29 
30 
31 

Systembolagets historia   32 
 

 
De diskurser som framträder i analysen av detta breda urval av texter kan då illustreras genom 
exempel från flera olika kategorier, och inte bara inom ett fåtal texter. En reflektion kring 
detta är att det breda urvalet av texter ger studien en kvalitativ tyngd i de resultat som 
presenteras och diskussionen av dessa. Ett annat argument för att studera ett så pass brett 
urval är just att konsumenterna kräver allt mer information kring organisationens värderingar 
och mål, något som nämndes redan i inledningen (Hamzah, Syed Alwi & Othman, 
2014:2299-2300). Detta betonar ytterligare vikten av att inkludera ett så pass brett spann av 
information som möjligt i studien. 

Datainsamlingen har gjorts vid ett och samma tillfälle för att minska risken för att texterna 
ska hinna justeras eller tas bort. Då undersökningsmaterialet är skriftligt, offentligt och 
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således naturligt förekommande till skillnad från exempelvis forskares egna transkriptioner 
från intervjuer, är även min egen påverkan på materialet obefintlig rent textmässigt (enligt 
Winther Jörgensen & Phillips, 2000:117). 

Som tidigare nämnts så är såväl text som bild två olika sorters representationssystem, där 
dessa tillsammans kan uttrycka ett och samma budskap (enligt Hall, 2013:17). Genom att inte 
bara använda mig av den text som Systembolaget har publicerat utan även studera de bilder 
som finns inkorporerade materialet, tror jag att dessa såväl kompletterar som bekräftar den 
publicerade texten. Den bild som då framträder av Systembolaget blir på så sätt mer 
omfattande. 
	  
6.7.	  Forskarens	  roll	  
Diskursanalysen betonar att jag som forskare måste vara reflexiv gentemot den egna 
förförståelsen av ämnet, vilket jag gör genom att fundera kring hur min tidigare uppfattning 
och mina åsikter av Systembolaget kan prägla min analys. Denna del av min förförståelse är 
något som jag hela tiden måste medvetandegöra för mig själv, för att kunna distansera mig 
från det. Samtidigt är det också svårt att veta exakt i hur stor utsträckning som den egna 
förförståelsen påverkar analysen av materialet (Taylor, 2001:19). 

En annan typ av förförståelse är de teoretiska utgångspunkter som jag presenterat tidigare i 
studien. Denna sorts förförståelse av ämnet hjälper mig att behålla fokus och inte blanda in 
mina privata åsikter om företaget. Att hela tiden medvetandegöra och reflektera kring hur min 
förförståelse kan påverka min analys under arbetets gång, visar då på en medvetenhet om de 
konsekvenser som förförståelsen har för min analys och tolkning av det utvalda 
webbmaterialet (enligt Winther Jörgensen & Phillips, 2000:29; Taylor, 2001:16). Min 
förförståelse består i detta fall av såväl den tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
som har presenterats som min egen förförståelse. 

I denna redogörelse är jag vidare skyldig att delge min tidigare roll som anställd på 
Systembolaget. Den erfarenhet jag har med mig från mitt arbete i en av deras butiker är av 
stor betydelse för min förförståelse av det studerade området. Under min tid som anställd 
integrerades jag i deras företagskultur och blev således en ambassadör som förmedlade deras 
tankar och visioner. För att arbeta där krävdes det att man delade eller åtminstone förmedlade 
deras värderingar i mötet med allmänheten. Denna tidigare erfarenhet av organisationen 
kommer självfallet att prägla min analys. 

Denna bakgrund är något att ständigt reflektera över, oavsett i vilken utsträckning detta 
påverkar mitt förhållningssätt (Larsson, 2005:6). Min positionering gentemot det material 
som studeras utifrån den förförståelse, mina teoretiska utgångspunkter samt den tidigare 
forskning som har presenterats är avgörande för vad som är möjligt för mig som forskare att 
se och vilka resultat som kommer att presenteras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:29-30). 
Genom att dela med mig av min förförståelse om ämnet för läsaren tydliggörs hur 
Systembolagets texter kan komma att tolkas. Denna fullständiga förförståelse utgör den 
uttalade tolkningsramen och är en avgörande aspekt för analysen av materialet och således 
resultatens presentation. Kombinationen av min tidigare roll som anställd och den teoretiska 
och metodologiska referensram som presenterats, gör att denna studie kan bidra med ett unikt 
sätt att se på hur Systembolagets organisationsberättelse kan tolkas. Dels kan min 
förförståelse som tidigare anställd vara en tillgång då det finns en djupare grundläggande 
förståelse för materialet och organisationen. Detta kan i sin tur generera en djupare analys av 
texterna och dess innebörder. Samtidigt kan min förförståelse också vara en begränsning vid 
min tolkning av arbetet. Min personliga erfarenhet av organisationen kan begränsa vad som är 
möjligt för mig att se, då jag själv har tagit del av Systembolagets företagskultur.  

Genom att studera materialet utifrån de olika teoretiska utgångspunkterna, är jag övertygad 
om att jag kommer kunna bevara ett mer öppet sinne som forskare och inte låta mina 
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upplevelser som anställd prägla min analys i alltför stor utsträckning. Baumans 
konsumtionsteori blir en lins genom vilken jag studerar materialet, vilken tillsammans med 
den tidigare forskningen utgör en stabil grund att genomföra undersökningen på. Studiens 
teoretiska utgångspunkter och metodologiska förhållningssätt hjälper mig att vidga mina vyer. 
Dessa hjälper mig att upptäcka fler infallsvinklar i hur materialet kan tolkas än vad som hade 
varit möjligt enbart med hjälp av min tidigare arbetslivserfarenhet. På så sätt träder jag in i 
min analytiska roll som forskare på ett öppet och mer professionellt sätt, samtidigt som min 
personliga erfarenhet blir ett bra stöd i ryggen vid analysen av texterna och diskussionen av 
dessa. Att kombinera dessa två ger en mer nyanserad bild av fenomenet än vad som annars 
skulle ha framträtt. Genom att redogöra för min förförståelse för läsaren är ambitionen att 
detta bidrar till läsarens förståelse av studiens resultat och varför tolkningen och diskussionen 
kring dessa ser ut som den gör. Detta utifrån såväl min privata arbetslivserfarenhet som mina 
teoretiska utgångspunkter. 

6.8.	  Forskningsetiska	  principer	  
Att presentera min roll som forskare i den vetenskapliga processen och min relation till det 
valda ämnet har också en etisk aspekt. Genom en öppenhet gentemot läsaren där jag redogör 
för min roll och relation till ämnet visar detta på en ärlighet och ett ansvarstagande för studien 
(Taylor, 2001:41). En fördel som uppstår med mitt urval är att mitt material är offentliga 
publikationer, vilket innebär att jag som forskare inte behöver be om tillstånd för att använda 
det i min studie – detta enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002). I Vetenskapsrådets publikation framgår det tydligt att 
de uppgifter som hämtas in för studien via exempelvis massmedia inte kräver något samtycke 
(2002:9). Detta innefattar då även Internet och de offentliga publikationer som existerar här. 
Dock finns det andra överväganden som måste göras och presenteras. 

Inom alla kvalitativa studier är det viktigt att lyfta fram olika typer av etiska problem under 
forskningsprojektets gång eller efter det har genomförts och ska till att publiceras (Nygren, 
2012:30). Genom mitt förhållningssätt och min studie av ämnet sker ett ingripande eller 
uppbrott i de diskurser som framträder i materialet. De diskurser och eventuella motsättningar 
som uppmärksammas blir en viktig del i mitt arbete som diskursanalytisk forskare. Dessa 
diskurser och meningsskiljaktigheter lyfts här fram och bidrar till en aktiv samhällsdebatt 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:57). I och med att jag belyser vilka diskurser som 
framkommer i materialet och sedan illustrerar dessa genom utdrag ur materialet, är jag i 
samma veva också med själv och definierar dessa diskurser. Genom att tolka materialet jag 
har framför mig på ett visst sätt så reproduceras diskursen genom mitt arbete. Materialet går 
igenom mig som ett filter och jag gör då en egen tolkning av hur jag har uppfattat materialet. 
Denna förmedlas i sin tur vidare genom denna studie för att sedan tolkas av den som läser 
studien. 

En annan viktig aspekt av denna studie är också att de resultat som framträder kan komma 
att användas av andra aktörer. Detta lägger ett betydande ansvar för mig som forskare att 
förhålla mig till det teoretiska ramverk som har presenterats i tidigare avsnitt. Detta för att inte 
influeras alltför mycket av andra faktorer såsom exempelvis politiska eller personliga åsikter 
(Larsson, 2005:10). Det är samtidigt viktigt att återigen betona att detta arbete är ett 
perspektiv på hur organisationen kan betraktas, då studien publiceras offentligt för alla att ta 
del av. 

6.9.	  Kvalitetskriterier	  
När det gäller kvalitativa studier är det svårt att finna några gemensamma riktlinjer för vad 
som anses vara kvalitetskriterier för denna typ av forskning. Det är dock viktigt att jag som 
forskare är medveten om att det finns olika kriterier att bedöma ett material utifrån och på 
vilket sätt det kan vara mig till gagn att använda dessa (Symon & Casell, 2012:221). Tre av 
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dessa kriterier som är gångbara inom diskursanalysen är arbetets relevans, dess användbarhet 
samt dess tillämpbarhet. Inledningsvis måste den studie som genomförs ha en 
samhällsrelevans - även om denna punkt i sig själv inte är tillräcklig för att bedöma ett arbete. 
Att studien är användbar kan syfta till att analysen av materialet genererar en ny förståelse 
eller perspektiv av ett fenomen (Taylor, 2001:323). Den sista punkten, arbetets tillämpbarhet, 
handlar om studiens tillämpbarhet på andra, liknande fenomen (Taylor, 2001:324). Ett 
exempel på detta är att studien bidrar till en ökad förståelse för hur andra offentliga 
organisationer kan tolkas genom det material som de publicerar. Min ambition är således att 
berika läsarens förståelse för hur offentliga organisationer kan komma att framställas. Min 
förhoppning är också att denna studie kan komma att bidra till framtida studier av området ur 
ett sociologiskt perspektiv. Min förhoppning är även att studien påverkar såväl min egen som 
läsarens uppfattning av det studerade området. 

6.10.	  Metodologiska	  begränsningar	  
Stephanie Taylor menar att det är viktigt att uppmärksamma vilka begränsningar som finns 
med den valda metoden (2001:29). Då jag som forskare har varit en del av den kultur eller det 
domän som jag studerar finns risken att vissa händelser tas för givna. Inom diskursanalysen är 
det just dessa självklarheter som är intressanta att studera, då utsagor som helt naturligt 
accepteras som sanna är det som bör granskas. För mig handlar det som tidigare nämnts om 
min roll som tidigare anställd på Systembolaget, där jag varit delaktig i den företagskultur 
som också har gett upphov till de texter som studeras. Här måste jag därför försöka distansera 
mig från materialet och försöka betrakta materialet med en ny blick (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000:28). Detta är något som underlättas genom mina teoretiska utgångspunkter, 
men det är samtidigt svårt att avgöra i hur pass stor utsträckning som min personliga 
förförståelse faktiskt färgar analysen (Taylor, 2001:19). 

En annan begränsning som Winther Jörgensen och Phillips framhäver är och som är 
kopplat till detta är den så kallade reflexivitetsproblematiken. Denna innebär att jag som 
socialkonstruktionistisk forskare accepterar att verkligheten är socialt konstruerad och att 
beskrivningar av verkligheten är diskursivt producerade. I och med att jag accepterar detta, 
hur ska jag då förhålla mig till det som jag själv producerar? Den frågan ställer sig Winther 
Jörgensen och Phillips (2000:29). Att kunskap ses som produktiv och att den skapas i våra 
handlingar står i motsättning till positivismens kunskapsproduktion, där man betraktar 
kunskap som en passiv avspegling av verkligheten (2000:111). Inom socialkonstruktionismen 
och således också diskursanalysen argumenterar jag därför inte för att min tolkning av 
verkligheten är den enda eller att den är bättre än alla andras. Här måste jag istället vara 
uppmärksam på diskursanalysens relativism, det vill säga att den beskrivning jag framför här 
endast är en beskrivning av verkligheten. Här måste jag därför försöka frångå mina 
ursprungliga erfarenheter och värderingar om företaget för att kunna framhäva en så 
nyanserad och teoretiskt förankrad bild som möjligt. Min ambition är i och med detta att inte 
låta denna erfarenhet och dessa värderingar att överskugga min analys av materialet och inte 
låta mina egna värderingar framhävas förrän i studiens diskussion. 

6.11.	  Analytiskt	  tillvägagångssätt	  
Inom diskursanalysen finns det som tidigare nämnts ingen färdig mall att använda sig av, utan 
forskare utvecklar själva sin egen mall (Bergström & Boréus, 2012:381). Vid min analys av 
materialet har jag valt att utgå från en analysmodells som presenterats av Carabine 
(2001:281). Denna har jag sedan modifierat genom att utgå ifrån punkter som är viktiga att 
studera utifrån Baumans konsumtionsteori. 

Jag inledde min analysprocess med att läsa igenom materialet ett flertal gånger för att 
bekanta mig med materialet och få en inledande uppfattning av hur Systembolaget framställs. 
Efter det gick jag igenom materialet mer ingående för att försöka identifiera olika diskurser 
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utifrån Baumans teori om konsumtionssamhället och min tidigare forskning. Identifieringen 
av olika diskurser i materialet var möjligt genom att jag försökte finna olika mönster i 
materialet utifrån hur detta förväntades agera. Jag använde mig således av min förförståelse i 
form av exempelvis Baumans teori för att se vad Systembolaget som offentlig verksamhet 
lyfte fram hos sig själva som skulle ses som fördelaktigt för konsumenten. Ett exempel från 
min tidigare forskning är att jag studerade hur Systembolaget som offentlig verksamhet 
förväntades agera såväl utifrån det samtida samhällets värderingar. Samtidigt studerades då 
också hur organisationen också tydligt markerade att de är ett monopol med ett socialt och 
politiskt ansvar, vilket anses som en viktig del att inkludera enligt Gromark och Melin 
(2013:1104-1105). Vid identifieringen av diskurser sökte jag därmed efter en variation i 
materialet för att finna olika sätt att tala om ämnesinnehållet. Då jag i min studie gör det som 
Alan Bryman kallar för en kvalitativ innehållsanalys, sökte jag samtidigt också efter olika 
teman i materialet (2008:505). Vid sökandet efter teman letade jag i enlighet med vad Bryman 
redogör för efter repetitioner, det vill säga indikationer på att temat återkom i flera texter, 
samt om det fanns några variationer i hur dessa teman framställs. Jag studerade även de olika 
teman som framträdde efter saknade data, det vill säga att jag sökte efter vad som inte 
framkom i materialet. Detta gjordes då i relation till vad mina teoretiska utgångspunkter 
poängterar som viktigt att lyfta fram (2008:529). Detta innefattade även sådant som gavs 
mindre plats i materialet men som hade varit viktigt att lyfta fram ur ett teoretiskt perspektiv. 

Vid min analys av materialet studerade jag sammanfattningsvis hur materialet använde sig 
av olika diskurser för att framställa Systembolaget som attraktivt i konsumentens ögon. 
Vidare tittade jag på hur materialet framställer ett behov hos konsumenten av att ha kvar dem 
som aktör på marknaden, och hur löften om behovstillfredsställelsen av dessa yttrar sig. Här 
studerade jag även hur Systembolagets material framhäver den samhällsnytta och 
kundorientering som de som organisation måste kunna uppvisa. Jag studerade därmed också 
hur företaget lyckades balansera mellan att betona sin samhällsnytta samtidigt som de har 
anpassat sig till konsumtionssamhällets krav på att skapa och tillfredsställa behov, och således 
agera utifrån vad som ses som bäst för konsumenten. Avslutningsvis studerade jag också hur 
dessa resultat tillsammans utmynnade i en sammanhängande beskrivning av Systembolagets 
roll i det samtida konsumtionssamhället. Här besvaras därmed också på vilket sätt som dessa 
drag i Systembolagets material har påverkats av dess samtida konsumtionssamhälle, vilket 
kommer att diskuteras vidare i studiens diskussionsavsnitt. 

7.	  Resultat	  
Vid en analys av Systembolagets material och dess text- och bildinnehåll, har tre olika 
diskurser kunnat urskiljas i materialet. Det som skiljer dessa diskurser åt handlar om olika 
perspektiv på Systembolagets roll, uppdrag och funktion i samhället. De tre diskurser som jag 
har funnit i mitt material är: 

- Myndighetsdiskurs 
- Ansvarsdiskurs 
- Servicediskurs 

Dessa tre diskurser ramar in hur materialet kan anses framställa Systembolagets roll i det 
samtida konsumtionssamhället. Var och en av de tre diskurserna kommer här att presenteras 
med sitt eget, utmärkande tema, där vissa aspekter av diskurserna går in i varandra. Därför 
kan flera gemensamma aspekter mellan diskurserna framträda under de olika temana. 
Samtidigt redogör dessa teman tydligt för vad som utmärker de tre diskurserna mer specifikt. 
De teman som här kommer att presenteras är följande; 

- Myndighetsutövande och auktoritet 
- Ansvarsfullhet och samhällsnytta  
- Kundorientering och serviceinriktning 
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Jag inleder resultatdelen med att redogöra för myndighetsutövande och auktoritet, för att 
sedan gå vidare till ansvarsfullhet och samhällsnytta. Det sista avsnittet, kundorientering och 
serviceinriktning, var det tema som framträdde mest och som var av störst betydelse i relation 
till mitt valda metodologiska resonemang. Med detta menas att den genealogiska 
diskursanalysens princip att analysera materialet med utgångspunkt i den samhälleliga 
kontext som texterna har utformats ifrån. Med andra ord var servicediskursen den diskurs som 
var av störst betydelse i relation till den samtida teorin om konsumtionssamhället som 
texterna har analyserats utifrån. Myndighetsdiskursen och ansvarsdiskursen har självfallet 
också framträtt som viktiga aspekter av texterna i relation till den teoretiska grunden. Detta 
gäller dock även i stor utsträckning betraktat utifrån den tidigare forskning som har 
presenterats. Då hela min förförståelse har använts för att analysera texterna, blir detta också 
något som väger tungt i fyndet av samtliga resultat. 

Resultatavsnittet avslutas sedan med en sammanfattning av vad som har kunnat urskiljas 
vid urvalsanalysen. I min resultatredovisning har jag valt att markera de ord i fetstil som är 
viktiga att lyfta fram - detta i relation till de tematiska resultat som presenteras. 

Något som är viktigt att poängtera här är att studiens resultatdel utgör ett närmande av 
materialet i sig och att mina teoretiska utgångspunkter därmed utelämnas helt i detta avsnitt. 
Kopplingar till Zygmunt Baumans konsumtionsteori och Clarke kommer istället att göras i 
studiens resultatanalys och kopplingar till den tidigare forskningen görs i studiens 
diskussionsavsnitt. 

7.1.	  Myndighetsutövande	  och	  auktoritet	  
Den diskurs som inledningsvis framträder tydligt i materialet är myndighetsdiskursen. 
Denna uttrycker sig bland annat genom redogörandet av regering och EU som reglerande 
krafter som styr Systembolagets uppdrag. Detta visar då på ett tydligt sätt att 
organisationen styrs av såväl svenska som europeiska politiska direktiv, och att de själva då 
också är myndighetsutövare. Detta kan exemplifieras rent bildmässigt genom den bild som 
går att finna i bilaga 13, som föreställer en domstolsklubba med EU:s 12 stjärnor i en cirkel 
runt klubban. Att Systembolaget är en statligt reglerad organisation exemplifieras genom 
följande utdrag ur texterna; 

“Systembolagets uppdrag är bestämt av Sveriges riksdag. Vår roll är att sköta all 
detaljhandelsförsäljning av starköl, vin och sprit till privatpersoner på ett ansvarsfullt sätt och 
med god service. I rollen ingår ett ansvar för det sortiment vi säljer och för att motverka 
alkoholskador.” (Bilaga 9, Systembolaget 2015-04-16) 

Citat är ett av flera exempel på där Systembolagets politiska uppdrag framträder – att enligt 
statliga ägardirektiv och svensk lag sköta sitt uppdrag med detaljhandelsförsäljning av alkohol 
(se även bilaga 12:1). Texterna visar på ett tydligt sätt att Systembolaget själva är ett verktyg 
för staten när de driver sin alkoholpolitik. Här nedan presenteras några fler utdrag där 
Systembolaget tydligt visar deras underordnade ställning till EU och att det inte bara är 
svenska staten som styr dem: 

”När Sverige gick med i EU accepterades att Sverige fick behålla detaljhandelsmonopolet. [...] 
Beslutet togs under förutsättning att Systembolaget följer EU-rättsliga regler.” (Bilaga 13:1, 
Systembolaget 2015-04-16)  

Detta är ett bra exempel på hur texterna ämnar reducera Systembolagets position till ett 
verktyg för svensk och europeisk politik. På så sätt kan de distansera sig från dessa reglerande 
krafter som styr organisationens riktlinjer. Genom att reducera sin egen ställning framträder 
en önskan om att i allmänhetens ögon avdramatisera sin maktposition och således få en mer 
jordnära roll i samhället. Att uppdraget styrs av alkohollagen, statens ägardirektiv och att 
Systembolaget följer EU-rättsliga regler får organisationen att framstå som en bricka i ett 
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politiskt spel. Extra tydligt blir detta när texterna också presenterar att anpassningar har 
skett till det europeiska regelverket för Systembolaget (Bilaga 13), där endast detta uttryck 
i sig betonar Systembolagets underordnade roll. Svenska produkter får exempelvis inte 
favoriseras, och prissättningen av samtliga produkter måste ske utifrån olika objektiva 
kriterier, och leverantörer ska ha möjlighet att överklaga om deras offert blir avvisad (Bilaga 
13:1). 

Att det i texterna även framkommer att organisationen övervakas av konkurrensverket, 
som rapporterar till EU visar ännu tydligare på Systembolagets underordnade roll (Bilaga 
13:1). Här blir avdramatiseringen av deras egen makt i rollen som monopol ett sätt att 
förmänskliga organisationen. Myndighetsdiskursen tycks därför inledningsvis uppfattas och 
användas som ett distanstagande från de högre, institutionella krafter som reglerar 
Systembolaget. Monopolet kan då uppfattas som vilket annat företag som helst snarare än att 
betraktas som en myndighetsutövare. Men samtidigt genomsyras texterna av Systembolagets 
eget medhåll för de olika regleringar som styr Systembolagets arbete, vilket då gör det 
inledande intrycket motsägelsefullt:  

”Systembolagets uttalade roll är att bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar.” 
(Bilaga 12:1, Systembolaget 2015-04-16)  

Systembolaget agerar själva som en reglerande kraft inom detaljhandeln, vilket de enligt 
texterna menar är förenligt med vad kunderna ser som positivt i deras arbete (se vidare i 
Bilaga 12:1). Att uttrycka ett stöd från kundernas sida i Systembolagets material ger också 
organisationen större legitimitet. Här ges då intrycket av att Systembolaget redan har 
allmänheten i ryggen, något som då inger mer förtroende hos mig som läser. Materialet 
framställer således också organisationen som en aktör av betydelse på marknaden, där de vill 
visa på att de är professionella och arbetar utifrån forskning som finns kring alkoholens 
skadeverkningar. Texterna framställer det som om Systembolaget i sig självt är en stor bärare 
av ansvar för samhället (se Bilaga 10), att som en överförmyndare själva reglera handeln så 
att samhällets medborgare inte kommer till skada. Vidare uttrycker texterna att de som 
myndighetsutövare också har ett ansvar att ge kunskap om alkohol och hälsa till deras 
kunder: 

”Vår vision – Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. 
Vår affärsidé – Att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om alkohol 
och hälsa.” (Bilaga 14, Systembolaget, 2015-04-16) 

Här är målet att utbilda allmänheten i vad som kan betraktas som hälsosam konsumtion av 
alkohol. I det citat som här presenteras går det att urskilja den vikt som texterna menar att 
Systembolaget lägger vid att leva upp till försäljningsreglerna i mötet med kund och sälja 
med ansvar – något som går in lite på den nästkommande tematiseringen. Dessa är båda 
egenskaper som texterna framställer som en självklarhet och att även kunderna ser 
ansvarstagandet som en viktig del i servicen: 

En viktig del i kundmötet på systembolaget [sic] är att leva upp till försäljningsreglerna. Att 
vi säljer med ansvar är en självklarhet för oss och vi gör det av omtanke. Vi säljer inte till 
någon som är under 20 år, inte till någon som är märkbart påverkad av berusningsmedel eller till 
någon som vi misstänker ska langa varorna. [...] Kundundersökningar visar att våra kunder ser 
ålderskontrollen och vårt ansvarstagande som en viktig del i vår service. (Bilaga 11, 
Systembolaget 2015-04-16) 

Sammanfattningsvis kan sägas att texterna får Systembolaget att framstå som en hårt reglerad 
organisation, styrd från regeringens och EUs sida med noggrann översyn. Samtidigt 
framträder också en motsägande bild fram av Systembolaget, där deras egen 
myndighetsutövning lyser igenom. Även om denna motsägelse finns där, framgår det 
samtidigt i materialet att de tar sitt uppdrag på största allvar. Detta skapar en trygghet för mig 
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som mottagare, vilket således är till gagn för Systembolaget. Här nedan följer ett citat som jag 
anser passar bra för att illustrera den motsägelse som existerar i texterna mellan 
avdramatiseringen av organisationens myndighetsutövning och vikten de lägger vid denna 
roll som myndighetsutövare: 

Även om vi är många som uppskattar alkoholdrycker och dricker dem med måtta, kan vi inte 
bortse från att alkoholen samtidigt är ett av våra största folkhälsoproblem. Ju mer alkohol som 
konsumeras av befolkningen i vårt land, desto fler sjukdomar, olyckor och sociala problem får vi 
som en direkt konsekvens. Målet för den svenska alkoholpolitiken är därför att minska den 
totala konsumtionen av alkohol. Ett medel för att uppnå minskad alkoholkonsumtion är 
att begränsa tillgängligheten. Ett av de viktigaste verktygen är Systembolaget. Genom 
Systembolagets ensamrätt finns en detaljhandelsmarknad för alkohol i Sverige som är fri från 
vinstintresse. Genom att Systembolaget har ensamrätt på att sälja starköl, vin och sprit 
säkerställs att försäljningen av alkohol sker utan att vinstmaximera eller driva merförsäljning. 
Detta är en avgörande förutsättning för att kunna förverkliga den alkoholpolitik som 
Sveriges riksdag beslutat om. (Bilaga 10:1, Systembolaget 2015-04-16) 

Avslutningsvis kan sägas att Systembolagets texter påvisar en reglering från auktoritära 
myndigheter som reducerar organisationens egen maktposition. Samtidigt framstår de själva 
som en reglerande kraft inom detaljhandeln som Systembolaget själva betraktar som förenligt 
med kundernas önskemål. Utöver den kraftfulla framtoningen framträder också en ansvarsfull 
framtoning som texterna vill tillskriva Systembolaget, detta bland annat genom att 
ansvarsfull försäljning anses vara en självklarhet. Det finns också ett uttalat fokus på att det 
är viktigt att arbeta för att vinna samtliga medborgares förtroende, då det ses som avgörande 
för att Systembolaget ska kunna utföra sitt uppdrag (se bilaga 12:1). 

7.2.	  Ansvarsfullhet	  och	  samhällsnytta	  
”Att vi säljer med ansvar är en självklarhet för oss” (Bilaga 11) var något som tydligt kunde 
uppfattas på flera ställen under analysen. Den andra diskursen som framträder i materialet är 
därmed ansvarsdiskursen. Texterna uttrycker detta genom att beskriva Systembolaget som 
bärare av ett stort ansvar gentemot sina intressenter, såväl regeringen och EU som sina 
kunder. 

Ansvaret gentemot regeringen och EU är något som mer eller mindre har presenterats i det 
förra avsnittet utifrån dessa aktörers myndighetsutövning och övervakning. Hur ansvaret 
uttrycks gentemot deras kunder för att framställa Systembolaget i en positiv bemärkelse är 
därför det som betonas i detta avsnitt. Denna ansvarsdiskurs framträder i texterna som ett 
övergripande samhällsansvar och utmärks särskilt tydligt genom följande utdrag: 

Systembolaget finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Men vi bryr oss inte bara 
om våra kunders och deras närståendes hälsa. Vi vill också bidra till ett mer hållbart 
samhälle. Vår verksamhet påverkar, direkt och indirekt, människor och miljö i så gott som 
hela världen. Det ser vi som en möjlighet! (Bilaga 7, Systembolaget 2015-04-16) 

Citatet lyfter fram hur organisationen ser sig själv som en global aktör då Systembolaget är 
”en stor aktör i dryckesvärlden” enligt texterna (se Bilaga 25:2). Ansvaret uppfattas därför 
som något som går bortom de nationella intressena. Jag uppfattar detta som att organisationen 
har ett globalt ansvar för att påverka världen till det bättre – något som också uttrycks som en 
möjlighet i utdraget ovan. 

Den ansvarsfullhet som går att uppfatta i Systembolagets texter uttrycks vidare genom att 
de presenterar en ansvarsredovisning för alla de frågor som de har identifierat som 
väsentliga för verksamheten (se bilaga 6). Detta kan då kopplas till såväl deras 
folkhälsopolitiska uppdrag som deras miljöansvar och humanitära ansvar. Deras 
folkhälsopolitiska uppdrag uttrycks bland annat genom citatet ovan, men kan även urskiljas i 
andra texter: 
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”Man konstaterade att det grundläggande syftet med Systembolaget var att skydda folkhälsan 
mot alkoholens skadeverkningar.” (Bilaga 13, Systembolaget 2015-04-16) 

Genom att texterna framhäver ett folkhälsoförebyggande arbete gör texterna ett 
sanningsanspråk på hur Systembolaget förebygger alkoholrelaterad folkhälsoproblematik. De 
betonar också hur viktigt deras arbete med denna fråga är. Detta uttrycks vidare rent 
bildmässigt genom en bild i bilaga 8, föreställande en bok med titeln ”alkoholmonopol och 
folkhälsa”. Deras folkhälsoförebyggande kan även urskiljas under texter som ”vårt arbete med 
forskning” (Bilaga 18) och under rubriken ”IQ-initiativet” (Bilaga 29-31): 

“Visste du att Systembolaget ger pengar till alkoholforskning varje år? Vi arbetar också för att 
sprida kunskap om hur alkoholproblem förebyggs och hur alkohol påverkar hälsan.” (Bilaga 
17, Systembolaget 2015-04-16) 

Citatet från bilaga 18 kan kompletteras med en stor text där det står “5 miljoner” följt av 
texten “summan som Systembolaget ger till forskning varje år” som ytterligare betonar i 
vilken utsträckning som organisationen bidrar till samhällsnyttan. Texten i bilaga 17 beskriver 
även hur organisationen är med och bidrar till en professur vid Lunds universitet. 
Beskrivningen av Systembolagets folkhälsoförebyggande arbete kan uppfattas som en viktig 
del i arbetet gentemot kunderna. Det uppfattas här som att de arbetar för att kunderna ska 
förstå hur Systembolaget bidrar till samhällsnyttan. Detta betonas även i relation till den 
svenska historien kring alkoholtillverkning, försäljning och konsumtionen, vilket illustreras 
av avsnittet Systembolagets historia: 

”Systembolagets historia hänger mer än något ihop med vad brännvinet ställt till med i 
Sverige - även om det tog femhundra år. För att förstå varför Systembolaget finns är det nog 
alldeles nödvändigt att göra en tidsresa i den svenska historien. Problemen uppstod 
egentligen när vi lärde oss bränna starksprit på ett ganska billigt sätt.” (Bilaga 32, 
Systembolaget 2015-04-16) 

Att beskriva Systembolagets betydelsefulla roll i samhället utifrån ett historiskt perspektiv ger 
ytterligare kraft åt föreställningen om organisationen som en ansvarsfull och samhällsnyttig 
aktör (se även bilaga 10:2). Att Systembolaget har en lång historia bakom sig får dem att 
framstå som en organisation med know-how, det vill säga den erfarenhet och de användbara 
kunskaper som krävs för att klara av uppdraget. Även detta inbringar en trygghet eller känsla 
av stabilitet hos mig som mottagare, vilket då också blir en fördel för Systembolaget. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram följande utdrag ur materialet som ger en bra helhetsbild 
av hur Systembolaget profilerar sig som en ansvarstagande organisation: 

Den svenska alkoholpolitiken syftar till att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland 
annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor. […] Vi säljer heller 
inte till den som är under 20 år, inte till den som är märkbart påverkad eller till någon som vi 
misstänker ska langa varorna vidare. […] Vi ger stöd till forskning, erbjuder ett allt bättre 
sortiment av alkoholfria drycker och uppmuntrar ett smartare förhållningssätt till alkohol 
via vårt dotterbolag IQ-initiativet. Dessutom har vi ett riksomfattande samarbete med bland 
andra polisen, Statens Folkhälsoinstitut och ett stort antal kommuner för att motverka 
langning. […] Vi strävar efter att de drycker som säljs i butikerna är socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbart tillverkade. Systembolagets hållbarhetsarbete omfattar arbetsvillkor, 
mänskliga rättigheter, anti-korruption och miljö. (Bilaga 5, Systembolaget 2015-04-16) 

Detta utdrag summerar de omfattande aspekter av Systembolagets ansvarstagande arbete som 
texterna uttrycker. Dessa olika aspekter återfinns i flera av de analyserade texterna, bland 
annat ”miljö” (Bilaga 8), ”den svenska alkoholpolitiken” (Bilaga 10), ”Systembolagets 
försäljningsregler” (Bilaga 11) och ”IQ-initiativet” (Bilaga 29). Genom att beskriva ett så pass 
omfattande ansvarstagande arbete, ger detta intrycket av att Systembolaget inte bara är 
beredda att satsa på ett övergripande samhällsförbättrande arbete. De inkorporerar här även ett 
mer direkt, kundorienterat förbättringsarbete i form av exempelvis ett bättre sortiment, 
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förmedling av ett smartare förhållningssätt till alkohol och ett förebyggande av langning 
till de under 20 år. 

Detta ansvarstagande som är tydligt närvarande på flera ställen i texterna bidrar till det 
sammanhängande budskap som texterna förmedlar och som uttrycks genom de tre 
diskurserna. Myndighetsdiskursen ger organisationen en auktoritär stämpel, medan 
ansvarsdiskursen förmedlar en mer myndighetsdistanserande sida av Systembolaget. 
Ansvarsdiskursen lägger sig här på en mellannivå då texterna förmedlar en känsla av 
Systembolagets välvilja gentemot kunderna och samhället i stort, samtidigt som de 
fortfarande uttrycker organisationens övervakande och kontrollerande funktion. 
Nästkommande avsnitt, kundorientering och serviceinriktning, ger texterna ett väldigt makt-
distanserat intryck. Här närmar sig texterna kunden på ett mer mänskligt och jordnära plan, 
där de beskriver hur Systembolaget arbetar för att tillgodose kundernas behov. 

7.3.	  Kundorientering	  och	  serviceinriktning	  
Den tredje och sista diskursen som kunde urskiljas i Systembolagets texter var 
servicediskursen. Texterna uttrycker denna servicediskurs genom att beskriva hur 
Systembolaget finns där för sina intressenter och, mer specifikt för den här studien, sina 
kunder. Här nedan följer ett utdrag som tydligt visar på deras kundorientering och 
serviceinriktning. Här framträder det fokus som Systembolaget har på konsumenten och de 
höga krav som ställs på Systembolaget som monopol: 

Våra kunders kunskap om och intresse för drycker, hållbarhet och hälsa har ökat de senaste 
åren, vilket ställer höga krav på vårt sortiment. Vi vill på ett snabbt och bra sätt anpassa vad 
vi har i hyllan utifrån dina önskemål. Med vårt utbud vill vi också inspirera dig att göra nya 
upptäckter i dryckernas fantastiska värld! […] Våra inköpare lägger all sin samlade kunskap, 
passion och energi för ta in drycker av yttersta kvalitet som ska leva upp till den efterfrågan och de 
förväntningar du som kund har på vårt sortiment. (Bilaga 10:1, Systembolaget, 2015-04-16)  

Utdrag såsom detta visar på kundorienteringens centrala roll för verksamheten– utan kunder 
och deras stöd skulle de inte kunna ha kvar monopolet. Här uppfattar jag konsumenten som 
bildad och anspråksfull inom dryckesområdet. Detta är något som kan tilltala läsaren vidare 
när organisationen också presenterar hur de anpassar sig till vad konsumenterna kräver och att 
de strävar efter att inspirera konsumenten vid sina besök på Systembolaget. Det framträder på 
flera ställen att god service också är en del av Systembolagets uppdrag (se bilaga 5), och 
att Systembolagets sortiment ”är viktigast för kunden” (Bilaga 12:2). Bilden med texten 
”från disk till självbetjäning” på i bilaga 20:2 illustrerar vidare hur Systembolaget har 
genomgått en stor förändring, med mer fokus på kunden och dennes möjlighet att själv få 
upptäcka företagets utbud. Detta är bara ett exempel på den anpassning som har gjorts i 
deras ökade satsning på kundorientering. Ett annat tecken på detta är att de löpande följer upp 
allmänhetens stöd för att bevara monopolet, något som SIFO gör varje månad. Utöver detta 
görs också mätningar varje månad på kundernas uppskattning av Systembolaget och deras 
service som sedan mäts i ett Nöjd-Kund-Index (NKI) (Bilaga 12).  
Vidare yttrar sig Systembolagets kundorientering genom redovisningen av deras interna 
arbete. Med internt arbete menar jag exempelvis processen för vilka produkter som kommer 
med i sortimentet – en viktig fråga när valmöjligheten är begränsad till vad Systembolaget 
faktiskt väljer att ta in: 

Systembolaget är en stor aktör i dryckesvärlden och vi har några av världens bästa inköpare 
som jobbar för att ta in drycker av yttersta kvalitet till dig som kund. När vi tar in nya drycker 
används en lanseringsplan som styr vad vi kommer att efterfråga för typ av drycker kommande 
år. För varje lansering görs sen en offertförfrågan till dryckesleverantörer där vi specificerar 
vilken typ av dryck vi söker. Utifrån leverantörernas offerter tar vi sedan in varuprover som 
blindprovas (utan information om märke, leverantör eller producent) av våra provare och 
kvalitetsbedöms utifrån smakbeskrivningen i vår offertförfrågan. (Bilaga 25:2). 
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Detta utdrag förmedlar en känsla av att Systembolaget, med ”några av världens bästa 
inköpare” är seriösa och erbjuder varor av högsta kvalitet till sina kunder. Att företaget 
presenterar sig som ”en stor aktör i dryckesvärlden” tyder också på att de har stort 
inflytande på den internationella dryckesmarknaden och ger intrycket av att leverantörerna ser 
det som åtråvärt att få ha sina produkter just på Systembolagets hyllor. Att dryckerna som tas 
in på offert sedan blindprovas, utan information om märke, leverantör eller producent är 
också något som ger mig som kund ett slags intyg på att det sortiment som finns att tillgå 
kunden är det absolut bästa. Något tydligt visar att de vill framstå som denna stora aktör är 
rubriken ”vi tar hem världen åt dig!” som återfinns i bilaga 25:1, samt att företaget i denna 
bilaga vill profilera sig med ett ”modernt sortiment av hög kvalitet”. 

Vidare framställer texterna också Systembolaget som en kundorienterad organisation 
genom deras fokus på hur mycket som går att finna på hemsidan gällande information om 
företaget: 

På statistiksidorna hittar du Systembolagets försäljningssiffror för exempelvis olika länder och 
varugrupper. Under våren 2013 har vi dessutom inlett ett arbete med att utveckla och förbättra 
innehållet på statistiksidorna, så att du lättare ska kunna hitta det du letar efter. Framöver 
kommer du då kunna hitta fler olika statistikrapporter här. (Bilaga 4, Systembolaget, 2015-04-
16) 

Detta är bara ett av många exempel på information om Systembolagets arbete som 
organisationen publicerar för kunden att läsa. Vidare information som de presenterar är deras 
arbete med bolagsstyrning, där Systembolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, det 
vill säga en kod för hur Systembolaget bör styras för att bäst gynna näringsliv och 
samhället i övrigt (se bilaga 3). Att ge kunden så mycket information som möjligt om allt 
från hur organisationen styrs till att beskriva hur verksamheten rent praktiskt jobbar är något 
som ämnar ingjuta förtroende hos kunderna. 

Systembolagets kundorienterade arbete uttrycks vidare i texterna genom deras 
tillgänglighet för verksamhetens kunder. Ett exempel på detta är bilden i bilaga 19:1. Här står 
en kvinna i vit rock med en karta över Sverige och sätter dit nålar på olika delar av landet. 
Kartan är alldeles full av nålar, vilket uttrycker en stor tillgång till Systembolagets butiker. 
I materialet framkommer det även att Systembolaget finns i samtliga kommuner med 
sammanlagt 427 butiker över hela landet. Utöver detta finns det även över 500 ombud som 
verkar på de mindre orterna som inte har tillräckligt kundunderlag för att öppna en butik 
(Bilaga 20:1). Butiksnätet är således utformat ifrån ett service- och 
tillgänglighetsperspektiv och butikerna är enligt materialet utvecklade för att kunna hantera 
”ett av världens bredaste dryckessortiment” (Bilaga 20:1). 

“Riktlinjerna för etablering av butiker har slagits fast av Systembolagets styrelse utifrån 
Systembolagets avtal med staten. Systembolaget ska vara representerat med minst en butik i 
varje kommun. Därefter etableras butiker i större tätorter, stadsdelar och förorter i första hand 
utifrån befolkningsunderlag. För den första butiken i ett område är centrumlägen prioriterade 
och för eventuellt nästkommande butiker tas ökad hänsyn till övriga handelsplatser på orten.” 
(Bilaga 20:1, Systembolaget, 2015-04-16) 

Att Systembolaget finns tillgängligt för kunderna i alla kommuner i form av butiker och 
ombud och att de etablerar butiker utifrån befolkningsunderlag förstärker bilden av 
Systembolaget som ett kundorienterat och serviceinriktat företag. Att centrumlägen är 
prioriterade och att nästkommande butiker öppnas i hänsyn till övriga handelsplatser är något 
som signalerar att en lyhördhet för den lokala efterfrågan är något som företaget vill bli 
förknippade med. En stor tillgänglighet och tillgång till sortimentet är något de prioriterar. 
Detta reflekteras i texterna både genom ovanstående resonemang kring mängden butiker och 
ombud och genom det fokus som läggs på Systembolagets sortiment: 
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”Alltid ute efter senaste nytt? Då ska du hålla utkik efter nyheterna i hyllan (orangemarkerade) 
som dyker upp var tredje månad. För dig som gärna följer säsongerna när det gäller mat och 
dryck så har vi ett säsongsutbud med spännande varor som oktoberöl och juldrycker. Om du är 
ute efter ett lite smalare och mer exklusivt sortiment finns våra små partier med ett begränsat 
antal drycker som lanseras nästan varje månad här på webben och i ett antal butiker. Vi 
släpper även en del exklusiva drycker på nätet i lanseringar på webben. Och för alla som är 
intresserade av drycker som är gjorda nästgårds har vi ett sortiment av lokalproducerat i 
butikerna närmast producenten. Se mer under aktuella lanseringar.” (Bilaga 25:2, Systembolaget 
2015-04-16) 

Genom detta utdrag framstår Systembolaget som en verksamhet med ständigt varierande och 
förnyat sortiment beroende på årstid och kundpreferenser. Genom att göra på detta sätt kan 
Systembolaget uppfattas som en modern och trendföljande verksamhet, där nya varor med 
jämna mellanrum får ta plats på hyllorna för konsumenterna att avnjuta. Denna anpassning är 
dessutom till viss del lokal, då sortimentet ser annorlunda ut beroende på hur stor butik som 
finns på orten (Bilaga 23:2). Utöver denna lokala anpassning som är beroende av orternas 
befolkningsunderlag (Bilaga 23:1) uppvisar också företaget deras kundorientering genom 
produkternas tillgänglighet via hemsidan: 

”Oavsett hur utbudet ser ut i just din butik så går allt att beställa här på webben. Förutom 
Systembolagets provade fasta sortiment, som är kvalitetssäkrat och beskrivet med 
Systembolagets smakklockor, smaktyper och karaktäristik, finns 12 000 produkter tillgängliga i 
det så kallade beställningssortimentet.” (Bilaga 22:2, Systembolaget 2015-04-16) 

Utöver de produkter som Systembolaget kvalitetssäkrat, tillhandahåller de även ett stort utbud 
av produkter som leverantörerna själva har fått välja ut får att nå den svenska konsumenten. 
Systembolaget tycks således använda denna servicediskurs i syfte att framhäva sig själva som 
en verksamhet med allt fokus på kundens bästa. Utdraget från bilaga 24 tycks visa på en 
anpassning som företaget har gjort utifrån ett missnöje med ett varierande sortiment på de 
olika butikerna. Dock finns det inom detta tema, precis som de andra två, vissa motsägelser 
även i denna kundorientering. En av de motsägelser som går att observera i Systembolagets 
texter är dock att butikernas storlek och sortimentets utformning bestäms centralt, vilket 
framgår i dessa utdrag: 

“Hur varje butik ska se ut, vilka produkter som ska erbjudas och vad som kommuniceras i 
butikerna bestäms centralt. En gemensam struktur för arbetssättet i butikerna också arbetats 
fram centralt. Utifrån detta byggs varje butik upp till ett av Systembolaget bestämt 
butiksformat.” (Bilaga 23, Systembolaget 2015-04-16) 

Här ett exempel på att kan man återfinna spår av den centralisering som fortfarande finns kvar 
inom Systembolaget. Även om utbudet till stor del anpassas till vad kunderna önskar, verkar 
det som om det ändå måste vissa riktlinjer för vad som ska få erbjudas – detta utifrån 
förutbestämda riktlinjer för olika butiksformat (Bilaga 23). Detta exempel får det att framstå 
som att dessa olika format är bestämda utifrån allmänna konsumtionsmönster, och egentligen 
inte specifikt utformade med tanke på varje butiks specifika klientel. Samtidigt presenterar 
utdraget också ett gemensamt arbetssätt för butikerna, något som också kan vara till gagn för 
organisationen i stort. Vilka områden som detta gemensamma arbetssätt berör framgår inte 
mer än att det finns gemensamma försäljningsregler som presenteras i bilaga 11. Men bara att 
de presenterar ett gemensamt arbetssätt tyder på att kundens upplevelse av butiken ska vara 
densamma oavsett var denne handlar. Det är målsättningen även om sortimentet i varje butik 
kan skilja sig något. Samtidigt uppmärksammas och belönas också den butik som har lyckats 
bäst med detta arbete, något som går att finna under bilaga 20, årets butik 2014, samt bilaga 
21, årets butik 2013. Genom att presentera och belöna de butiker som har skött sig bäst visar 
det företagets intressenter, och då allra främst kunderna, att de lägger stor vikt vid att 
butikerna sköter sitt arbete med god service. Något som ständigt lyser med sin frånvaro inom 
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samtliga teman är dock vad Systembolaget rent konkret anser att god service innebär i det 
faktiska mötet med kund. 

Vad som står klart i denna analys av materialet är att Systembolaget lägger stor vikt vid 
hur allmänheten uppfattar dem. Fokus på kunden är dock inte bara något som återspeglas 
inom detta tema kundorientering och serviceinriktning. Detta återfinns även inom 
myndighetsdiskursen och ansvarsdiskursen. Inom samtliga teman har Systembolaget lyft fram 
att deras arbete alltid är med fokus på kundens bästa, utifrån olika perspektiv. Detta 
resonemang kommer att utvecklas under nästa rubrik, nämligen resultatdelens 
sammanfattning. 

8.	  Resultatanalys	  
De resultat som har presenterats framställer en mångsidig organisation som uppfattas 
profilera sig som en myndighetsutövande aktör som tar ansvar för såväl sitt politiska uppdrag 
och folkhälsan som miljön och sitt ansvar som aktör i ett samtida konsumtionssamhälle. 
Tillsammans med deras uttryckliga fokus på konsumenterna och vad som gynnar dem på 
olika sätt framstår Systembolagets roll som tämligen komplex, då de framhäver så pass 
många sidor av sig själva. För att utveckla förståelsen för detta vill jag här studera resultaten 
vidare i relation till Baumans teori om konsumtionssamhället och Clarkes resonemang kring 
organisationernas roll i detta konsumtionssamhälle, vilket presenterades tidigare i studien. I 
detta avsnitt presenteras en sammanfattning och reflektion kring de resultat som presenterats 
här ovan. Detta görs då i relation till mina teoretiska utgångspunkter i form av Bauman och 
Clarke. Resultatanalysen presenteras här tematiskt och i samma följd som i resultatdelen. 
Inom temat myndighetsutövande och auktoritet samt temat ansvarsfullhet och samhällsnytta 
behandlas dessa avsnitt tämligen lite i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa 
två teman knyts dock i större utsträckning an till den tidigare forskningen som tas upp i 
studiens diskussionsdel. 

8.1.	  Resultatanalys	  i	  relation	  till	  myndighetsutövande	  och	  auktoritet	  
I detta resultatavsnitt har en bild av Systembolagets roll presenterats utifrån de tre diskurserna 
myndighetsdiskursen, ansvarsdiskursen och servicediskursen. Under temat 
myndighetsutövande och auktoritet presenterades hur Systembolaget förmänskligades genom 
att distansera sig från staten och EU och organisationens politiska roll. Texterna framställde 
istället Systembolaget som ett verktyg för svensk och europeisk politik. Samtidigt framträdde 
också bilden av Systembolaget som myndighetsutövare, då materialet ändå visade hur 
organisationen höll med den politik som de först tog avstånd ifrån. Den sammantagna 
uppfattningen av Systembolaget var dock bilden av en aktör som utför sitt uppdrag med 
kundernas bästa i åtanke. Detta görs här genom att utbilda allmänheten om alkohol och hälsa 
och samtidigt skydda allmänheten från alkoholens skadeverkningar. Genom att plötsligt ha en 
myndig framtoning i texterna som dessutom sägs stödjas av kunderna, blev denna sida av 
Systembolaget väldigt komplex. Att både framhäva sin underordnade ställning gentemot 
staten och EU samtidigt som de själva betonar hur viktig denna styrning är för dem själva och 
kunderna, kunde Systembolaget uppfattas som en seriös, professionell och modern aktör på 
marknaden. Systembolaget tar därför ingen risk i sin satsning på att vara autoteliska som en 
aktör i konsumtionssamhället och således i sin anpassning till det arbetssätt som de privata 
aktörerna använder (Bauman enligt Rojek, 2004:294). De satsar precis som sina privata 
motparter på att tillfredsställa kunderna, men det framträder också tydligt att de har ett 
alkoholpolitiskt uppdrag att utföra. Detta ger företaget en balans mellan att vara i sin roll som 
monopol och anpassa sig till den konsumentinriktade aktör de måste vara för att klara sig 
(Clarke, 2007:17). 

En koppling kan även göras här till individens behov av stabilitet som förvandlas till en 
resurs. I resultatet kan man uttyda att Systembolaget agerar i allmänhetens intressen som 
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statlig uppdragstagare, genom att hänvisa till deras uppskattning av monopolet. I resultaten 
framträder det bland annat att Systembolaget är hårt reglerat av stat och EU, övervakas av 
bland annat konkurrensverket och att konsumenterna själva har möjlighet att anmäla vid 
allvarliga misstankar kring vad som sker inom verksamheten. Dessutom betonar också 
texterna att de står fast vid sina försäljningsregler och att kunderna uppskattar denna del i 
arbetet. Det skapas en trygghet för mottagaren av texten, och således konsumenterna som 
läser materialet, att allt övervakas noga och att det också uppskattas av andra konsumenter. 
Detta uppfattar jag som att det kan skapa en kedjereaktion hos läsaren som då skapar en tillit 
till organisationen eftersom andra konsumenter enligt texterna redan uppskattar det (Bauman, 
2008:39). Min tanke är att texterna således skapar ett indirekt behov hos konsumenterna, där 
Systembolagets professionella uttryck kan leda till ett fortsatt, långvarigt stöd för 
organisationen. 

8.2.	  Resultatanalys	  i	  relation	  till	  ansvarsfullhet	  och	  samhällsnytta	  
Under detta tema betonades ytterligare varför Systembolagets arbete är så viktigt för såväl 
allmänheten i stort som för konsumenten som väljer att handla hos dem. Genom att arbeta 
alkoholskadeförebyggande och presentera sina försäljningsregler för läsaren, porträtteras dem 
som en ansvarstagande aktör på marknaden. Systembolagets texter uttrycker här 
ansvarsdiskursen genom att beskriva hur organisationen är bärare av ett stort ansvar gentemot 
såväl regeringen och EU som sina kunder. Exempel som har lyfts under detta tema är deras 
bidrag till alkoholforskningen, erbjuder ett ökande sortiment av alkoholfria produkter, samt 
arbetar på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt som de menar gynnar deras 
intressenter. Under detta tema kunde Systembolaget således uppfattas som en ansvarsfull 
aktör på marknaden, med såväl ett globalt som ett nationellt förhållningssätt i sitt arbete. 
Såväl detta tema som myndighetsutövning och auktoritet bibehåller en god balans mellan att 
framhålla sitt alkohol- och folkhälsopolitiska uppdrag och att framhålla deras vilja och arbete 
med att tillgodose konsumenterna. Systembolaget framstår därför som en seriös offentlig 
aktör med kundfokus, något som Clarke betonar som en viktig del att tänka på i arbetet som 
offentlig aktör på marknaden idag (2007:17). 

Att Systembolagets material framställer organisationen som en ansvarsfull aktör på 
marknaden kan även ses som ett uttryck för att bibehålla allmänhetens respekt för de 
offentliga verksamheterna som enligt Clarke annars har börjat avta (2007:10-11). Clarke 
menar vidare att välfärdsstaten under åren har utmanats, något som har lett till att den 
offentliga marknaden måste konkurrera med de privata aktörerna om konsumentens val 
(2007:15-16). Att framställa Systembolaget som en ansvarsfull aktör utifrån enbart ett 
välfärds-perspektiv skulle nog utifrån detta resonemang ifrågasättas. Men i och med att de 
även betonar sitt ansvar för människor och miljö internationellt (Bilaga 6) och arbetar för att 
varorna de säljer ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart tillverkade (Bilaga 4) 
lyfts ett större perspektiv fram. 

En punkt som teorin lyfte fram var att den kollektivistiska andan försvagats i samhället 
(Clarke, 2007:16), vilket skulle kunna leda till problem för Systembolaget i deras 
marknadsföring om det inte vore för den stora satsningen de har gjort i sina texter på 
kundorientering och serviceinriktning. Även om detta är något som i störst utsträckning går 
att finna under nästkommande tema, är detta dock något som återkommer ständigt. Genom att 
betona den uppskattning som allmänheten visar för deras arbete med olika frågor samt 
intrycket av att deras arbete alltid utförs med konsumenten i åtanke, vänds den 
kollektivistiska välfärdstanken till något som kan kopplas till ett rådande samhällsklimat. 
Systembolaget blir här en aktör som tar ansvar för såväl deras roll i konsumtionssamhället 
som för de produkter som företaget säljer (såsom ekologiska varor eller arbetsrättsliga frågor 
för producenternas anställda, se bilaga 7 samt 15). Detta är något som kan uppfattas som en 
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bidragande faktor i frigörelsen från tanken på en hållbar konsumtion av varor och tjänster 
(Bauman enligt Rojek, 2004:293). Detta underlättar för konsumenterna då de inte längre 
behöver vara lika kritiska i deras val av produkter. Det här kan således också skapa en 
trygghet för konsumenten (Bauman, 2008:39), då de genom Systembolagets material får 
information om att de stöttar en organisation som tänker kritiskt och ställer krav på 
produkterna åt konsumenterna. 

8.3.	  Resultat	  i	  relation	  till	  kundorientering	  och	  serviceinriktning	  
Under resultatdelens sista tema betonades hur texterna framställde Systembolaget som ett 
väldigt kundorienterat företag, med fokus på kunden i flera avseenden. Detta gällde såväl stor 
tillgång till butiker, ett förhållandevis lokalt anpassat sortiment samt presentationen av ett 
gemensamt arbetssätt i samtliga butiker. Även om företaget här framstod som väldigt 
centralstyrt var det gemensamma arbetssättet för samtliga butiker något som gynnade 
företaget. Detta gjorde då att Systembolaget framstod som en aktör med fokus på att alla 
kunder ska få samma upplevelse oavsett vilken butik de besöker. Dock saknades en 
presentation av de mer konkreta arbetssätten som företagen har för att kunden ska känna sig 
välkommen. Det fanns ingen information om vilka förväntningar man som kund kunde ha i 
övrigt på personalen när man klev in i en av deras butiker. Några exempel på vad detta skulle 
kunna innebära att man alltid ska känna sig välkommen, alltid ska kunna känna sig nöjd eller 
ha lärt sig någonting nytt om det man inhandlar. Som kund skulle man även vilja känna att 
man får en riktigt bra rekommendation utifrån den egna smaken och tillfälle – om det gäller 
middag, dessert, bröllop eller något annat. Här handlar det alltså inte om att de ska lyfta fram 
sina varor på något sätt, utan det handlar snarare om att visa på hur förstklassig service de kan 
ge eller dylikt. Vad kunden kan förvänta sig i mötet med Systembolaget var således inte något 
som framträdde i materialet under analysen. Att locka med suverän service och presentera 
mer konkreta arbetssätt bör vara eftersträvansvärt i enlighet med Baumans resonemang kring 
att framhäva sig själva så mycket som möjligt och utlova tillfredsställelse av konsumenternas 
behov (2008:56). I och med att alkohol går att få tag i på andra sätt än att handla hos 
Systembolaget är det fördelaktigt om organisationen uppfattas utmärka sig med sådant som 
ett brett sortiment, att det är enkelt att beställa hem det som inte finns i den lokala butiken.  

En stor brist framträder dock när organisationen exempelvis inte presenterar hur deras 
personal förväntas agera, mer än att ett bra arbete med god service belönas. Detta tycks 
således inte vara något som de vill lägga fram som ett löfte, trots att det är något som jag 
minns var jätteviktigt som anställd att själv tänka på. Som anställd i butik arbetade vi hårt 
med detta och fick daglig återkoppling på hur vi betedde oss gentemot kunderna. Inga 
storslagna löften kunde således återfinnas i materialet, där Systembolaget utlovade det där 
lilla extra för konsumenterna om de väljer att gå in på Systembolaget (enligt Bauman, 
2008:56).  

Något positivt som framkom i denna textanalys var att Systembolaget varje månad utför 
mätningar på hur nöjda kunderna är med Systembolaget och deras kundservice, något som är 
till fördel för en organisation i det samtida konsumtionssamhället. Här kan man därför säga att 
Systembolaget absorberar såväl konsumenternas nöjdhet som missnöje (enligt Bauman, 
2008:58-59). Hur detta sedan används konkret för att förbättra verksamheten var dock inget 
som nämndes. Att organisationen väljer att lyfta fram att mätningar görs är dock ett sätt att 
uppmärksamma konsumenterna och visa sig lyhörda för vad de är nöjda eller missnöjda med. 

I denna studie betraktas ett brett sortiment och en kontinuerlig förnyelse av detta som en 
tjänst som organisationen tillhandahåller. Att Systembolaget framhäver deras breda sortiment, 
att detta sortiment förnyas kontinuerligt samt att sortimentet för samtliga butiker och 
beställningssortimentet kan nås av samtliga konsumenter via webben får flera följder. Dels är 
detta ett bra sätt att marknadsföra sig på (Bauman enligt Rojek, 2004:304-305) eftersom 
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Systembolaget kan sticka ut bland sina konkurrenter som en stor aktör. Detta då de har 
möjlighet att lagerhålla och beställa hem så pass många varor från olika leverantörer. En 
annan följd av detta är att det kan skapa ett behov hos många av konsumenterna som tidigare 
nöjde sig med det lokala sortimentet. Att visa konsumenten vilka valmöjligheter som idag 
finns, kan en nyfikenhet väckas hos denne och behovet efter nya och bättre varor vaknar. 
Samtidigt kommer detta behov av förnyelse och förbättring av denna tjänst att kvarstå, något 
som ger Systembolaget möjlighet att ständigt utveckla sina tjänster (Bauman, 2008:39). 

8.4.	  Slutsats	  
Det jag vill framhäva som centralt i studien utifrån dessa resultat är att Systembolaget satsar 
mycket på att efterlikna de privata aktörerna och lägger stort fokus på konsumenterna, 
samtidigt som de fortfarande framhåller rollen som monopol och myndighetsutövande aktör. 
Systembolaget som en flerdimensionell aktör framträder således och detta blir därför ett 
tydligt exempel på när en offentlig verksamhet lyckas balansera sin modernisering och 
anpassning till konsumtionssamhällets krav med deras politiska uppdrag. Allt i enlighet med 
de uppmaningar som Clarke ger den offentliga verksamheten (2007:17). Systembolaget 
begränsas dock ytterligare än vad andra offentliga verksamheter gör i sin anpassning, då de 
till skillnad från andra verksamheter såsom vården eller utbildningsväsendet har ett 
detaljhandelsmonopol. Deras uppdrag är därför unikt bland de offentliga aktörerna, då de 
både ska sälja alkohol, samtidigt som de också ska arbeta för att begränsa dess 
skadeverkningar genom exempelvis begränsad tillgänglighet (se bilaga 10:1) och 
alkoholskadeupplysning (se bilaga 14). Här blir det därför extra tydligt att synliggöra det 
politiska uppdraget, vilket kanske framkommer tydligare här än vad det skulle göra vid en 
analys av någon annan offentlig organisations material. 

Baumans teori om konsumtionssamhället samt Clarkes redogörelse för den offentliga 
verksamhetens anpassning till detta samhälle har i och med denna studie kunnat kompletteras 
med ett empiriskt exempel på hur en anpassning till konsumtionssamhällets krav kan 
uppfattas. Vidare har denna studie bidragit till en mer specifik förståelse av hur den offentliga 
verksamheten anpassat sig efter just Baumans väldigt generella teori om organisationers roll i 
konsumtionssamhället. Denna studie har dock begränsats i sin analys utifrån de valda 
teoretiska utgångspunkterna då vissa aspekter såsom konsumentens uppfattning av och 
reaktion på Systembolagets material inte har kunnat studeras. Detta är något som även 
kommer att behandlas vidare i det nästkommande avsnittet, nämligen studiens diskussion. 

9.	  Diskussion	  
Här nedan följer en avslutande övergripande diskussion av studiens resultat. För att denna 
diskussion ska bli begriplig återvänder jag inledningsvis till studiens syftesbeskrivning samt 
frågeställningar. Dessa punkter resumeras tillsammans med en kort beskrivning av den metod 
och det material som studien vilar på samt de huvudresultat som framträtt och tolkningen av 
dessa i förhållande till studiens teoretiska ramverk. Detta följs sedan av en övergripande 
diskussion av studiens resultat i relation till den tidigare forskning som presenterats. Avsnittet 
avslutas sedan med en reflektion kring den valda metoden, min roll som forskare samt förslag 
till framtida forskning på området. 

9.1.	  Diskussion	  i	  relation	  till	  syfte,	  frågeställningar	  samt	  tidigare	  forskning	  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur man kan uppfatta Systembolagets roll i 
samhället utifrån deras organisationsberättelse. Detta har då gjorts genom att studera 
organisationens egenproducerade material på deras hemsida utifrån två frågeställningar. Här 
har jag ställt mig frågorna ”vilka diskurser framträder i materialet?” samt ”hur kan man 
uppfatta Systembolagets roll i samhället utifrån de diskurser som framträder?”. För att 
undersöka detta har jag använt mig av foucauldeansk genealogisk diskursanalys, där 
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materialet analyseras i relation till det sammanhang genom vilket materialet har utformats. 
Det material som har analyserats består av texter från samtliga kategorier i Systembolagets 
organisationsberättelse på deras hemsida. De diskurser som framträdde vid en analys av 
materialet var myndighetsdiskursen, ansvarsdiskursen samt servicediskursen. De resultat som 
studien har avkastat utifrån dessa tre diskurser presenterar en bild av Systembolaget som 
myndighetsutövande, ansvarsfull och kundorienterad med ett ständigt fokus på konsumentens 
bästa inom dessa områden. Denna uppfattning av Systembolaget illustrerar en växande 
anpassning till det konsumtionssamhälle som organisationen idag verkar inom. Samtidigt 
måste monopolets statliga uppdrag ständigt framhävas för att inte förlora siktet på de övriga 
intressen som stat och allmänheten har av monopolets fortsatta existens. Dessa intressen 
utgörs bland annat av ett folkhälsoförebyggande arbete och arbete för en ekonomiskt, 
miljömässigt och arbetsvillkorsmässigt hållbar värld. 

När man studerar de resultat som framträder i ljuset av Wæraas forskningsbidrag, så 
fördjupas förståelsen för hur pass viktigt det är för offentliga verksamheter att arbeta med de 
mjuka värdena i varumärkesbyggandet (2015). Att använda mjuka värden såsom kundfokus, 
service och ansvarstagande och använda dessa för att framställa verksamheten ur ett mer 
konsumtionsinriktat perspektiv blir till organisationens fördel, då jag som läsare upplever en 
mjukare sida än vad som normalt kanske förknippas med offentliga verksamheter. Ett hårt 
värde förekom dock i materialet, nämligen tillförlitlighet för organisationen som 
myndighetsutövare. Detta är dock något som jag tror måste få ta sin plats i deras 
företagsbeskrivande texter, då de som detaljhandelsmonopol saluför alkohol som också är ett 
av Sveriges största folkhälsoproblem (Socialdepartementet, 2013a:11). Genom att visa för 
allmänheten att de bedriver sin försäljning med stort ansvar och med statlig översyn, tolkar 
jag detta som något positivt, även om kritiska röster till Systembolaget kanske inte alls skulle 
se det på samma sätt. Att ständigt motivera detta som något positivt ur konsumentsynpunkt 
tror jag dock mildrar detta hårda värdes framtoning och finslipar det till ett förklär ett hårt 
värde till att alltmer likna ett mjukt sådant som då blir nära relaterat till kundorientering. 

De tre teman som framträder i materialet ger en mångsidig bild av Systembolaget och 
illustrerar den komplexitet som den offentliga sektorn företräder. Deras strategi för 
varumärkesbyggande har här anpassats till konsumtionssamhällets krav samtidigt som de 
visar att de tjänar staten och allmänhetens bästa ur ett välfärdsperspektiv. Systembolaget har i 
enlighet med Wæraas resonemang en samling utmärkande drag som är unika för just dem i 
sin framställning (2015:20). Andra offentliga verksamheter skulle kanske använda liknande 
värden i sin organisationsberättelse, men dessa skulle komma att modifieras för att passa just 
den organisationens verksamhet, utifrån Wæraas resonemang (2015:20). Jag vill med detta 
hävda att de resultat som har framträtt i denna studie bidrar till en insikt i hur unikt arbetet är 
för varje offentlig organisation när det gäller att framhäva sig själva genom sin 
organisationsberättelse. Detta väcker även min nyfikenhet för att just studera andra 
organisationer inom den offentliga sektorn för att se hur deras organisationsberättelser 
framställer deras roll i samhället. Det skulle då vara intressant att se om de lägger lika stor 
vikt vid mjuka värden eller om det finns någon variation mellan Systembolaget och andra 
offentliga organisationer i praktiken i hur de kan uppfattas. Jag vill med detta hävda att denna 
studie bidrar med en empirisk insikt i hur en offentlig organisation framställer mjuka värden i 
sitt varumärkesbyggande, och vilka effekter detta får för uppfattningen av organisationen. 

En annan viktig aspekt med en organisations varumärkesbyggande arbete som Hamzah, 
Zyed Alwi och Othman betonar är förmedlingen av värderingar på Internet. Det material som 
en organisation kommunicerar på Internet ska vara lätt för läsaren att ta till sig och ska 
samtidigt ge läsaren så mycket information som möjligt om organisationen (2014:2301). I 
enlighet med deras studie uppfattade jag diskurserna och den bild som dessa frammanade hos 
mig vid textanalysen som väldigt lätt att ta till sig och uppfatta i materialet. Detta märktes 
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särskilt väl vid mitt sökande efter illustrativa utdrag att använda mig av i min 
resultatredovisning. Tydliga, illustrativa utdrag var något som kunde återfinnas genomgående 
i materialet. Att dessa utdrag var enkla att finna i materialet är ännu ett exempel på hur viktigt 
det är för organisationerna att lätt göra sig förstådda. Att som organisation ha en lättförståelig 
text signalerar för mig att organisationen i fråga lägger ner energi på mig som konsument eller 
intressent. Det gör det även lätt för mig att både ta till mig och ta ställning till den bild av 
organisationen som förmedlas. 

I enlighet med Ekström och Hanssons studie om Systembolagets arbete med extern 
kommunikation, så vill denna statliga organisation öka allmänhetens positiva attityd till dom 
genom att förmedla ett budskap som tilltalar såväl deras konsumenter som blivande 
konsumenter och icke-konsumenter (2008:177). Genom att kommunicera ut sina värderingar 
på ett sätt som är lätt att förstå sig på och som förmedlas i överensstämmelse med det samtida 
samhällets värderingar, bör således Systembolagets budskap tilltala människor inom samtliga 
kategorier. Jag vill hävda att detta är något som gäller för samtliga offentliga verksamheter. 
Detta då det är viktigt att som offentlig verksamhet visa att man är med i leken och kan mäta 
sig med de privata aktörerna i dagens nyliberala konsumtionssamhälle. 

En nackdel som jag dock kan se som läsare är att det är väldigt många rubriker att klicka 
på och ta sig igenom, även om materialet i sig är enkelt att ta till sig. Det kanske är en 
nödvändighet för en offentlig organisation som tjänar allmänheten att strukturera upp 
informationen på detta sätt. Ur ett konsumentperspektiv tror jag dock att just detta upplägg 
försvårar för läsaren att ta till sig all information. Kanske är detta något som Systembolaget 
uppmärksammade själva eftersom att deras hemsida fick ett nytt ansikte nu i mitten av maj 
2015. Genom att minska antalet rubriker och försöka samla så mycket information som 
möjligt på färre rubriker och mindre text skulle materialet kunna bli ännu mer 
mottagarvänligt. Detta betonades även i tidigare forskning av Hamzah, Syed Alwi och 
Othman som en viktig del att lyfta fram (2014:2301). 

Ett av forskningsbidragen studerade upplevelsen av hur en verksamhet framställs på 
Internet och hur den upplevs i verkligheten vid ett besök. Här betonades en samstämmighet 
mellan kommunikationen från verksamheten på Internet och upplevelsen av denna 
organisation i den fysiska verkligheten (Lee & Jeong, 2014:49). I mina resultat kunde en 
förståelse nås för vad Systembolagets texter kan ge för intryck av organisationen hos 
hemsidans besökare, i enlighet med det resonemang jag förde i avsnittet för tidigare forskning 
(se sida 7). Det jag inte kunde få reda på genom denna studie var dock hur detta stämmer 
överens med den uppfattning man som konsument får vid ett besök i en av deras butiker. Här 
kan jag bara gå till mig själv för att finna svar, med vilket jag därför vill hävda att ytterligare 
forskning på området behöver göras med ett annat metodologiskt angreppssätt. På så sätt kan 
min studie kompletteras med allmänhetens uppfattningar av organisationen vid det fysiska 
mötet. En indikation på att de har anpassat materialet på hemsidan efter allmänhetens 
uppfattning av organisationen är dock de kundundersökningar som de menade bedrivs varje 
månad (se sida 30). I övrigt är min personliga uppfattning att butikerna återspeglar innehållet 
på hemsidan på ett sätt som är lätt att ta in på kort tid genom kortare texter. Denna typ av 
studie kan dock aldrig undersöka om det faktiskt föreligger någon samstämmighet mellan 
allmänhetens uppfattningar av en offentlig organisations publicerade material och det fysiska 
mötet med organisationen. 

Prizzias forskningsbidrag lyfte fram de privata aktörernas svaga ställning gentemot de 
offentliga verksamheterna när det gäller i vilken utsträckning dessa arbetar med sociala frågor 
och för ett starkare välfärdssamhälle (2003). Här belystes då den offentliga sektorns starka 
ställning i dessa frågor, något som således kan användas till fördel för den offentliga sektorn. 
Att Systembolaget som offentlig aktör uppfattades som samhällsnyttig i deras material skulle 
kunna skydda monopolet från att försvagas. Genom att framhäva ett flertal attribut som man 
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som offentlig verksamhet kännetecknas av framhävs en fördelaktig bild av organisationen 
som är såväl mångsidig som komplex. Att visa på att man som offentlig verksamhet har såväl 
välfärdsstaten som konsumentens bästa i fokus ger mig en uppfattning av Systembolaget som 
en professionell verksamhet som tar sitt ansvar för individen både som samhällsmedborgare 
och konsument. Här visar man då på flera sätt hur man är med och bidrar till 
samhällsutvecklingen och motiverar då varför man som offentlig aktör ska få finnas kvar på 
marknaden. 

Att framhäva en mångsidig identitet var också något som framträdde i Gromark och 
Melins jämförande studie mellan ett marknadsinriktat arbetssätt och ett varumärkesinriktat 
arbetssätt (2013). Även här betonades vikten av att vara långsiktig och framhäva 
organisationen utifrån såväl ekonomiska värderingar som den samhällsnytta som 
organisationen bidrar till. De ekonomiska värderingarna kan i Systembolagets fall återspeglas 
i deras fokus på konsumenten och lyfta fram vad denne ser som viktigt. Den samhällsnytta 
som Systembolaget uppvisar består som tidigare nämnts av deras folkhälsopolitiska arbete 
och deras arbete för miljömässig, arbetsrättslig och ekonomisk hållbarhet. Denna studie av 
Systembolagets material synliggör på vilket sätt som de offentliga verksamheterna rent 
praktiskt kan arbeta med att framhäva denna mångsidiga identitet som Gromark och Melin 
betonar är en viktig del i arbetet. Att få så mycket information som möjligt om det företag 
man stöttar var något som Hamzah, Syed Alwi och Othman betonade i sin studie (2014). I 
relation till Gromark och Melins forskning kan denna mångsidighet som Systembolaget 
uppvisar och som också är väldigt informationsrik vara till gagn för att få fortsatt stöd av 
allmänheten.  

Denna studies resultat har vidare illustrerat hur en offentlig organisation kan uppfattas ha 
anpassat sig utefter de krav som idag ställs på den offentliga sektorn i samhället. Utöver att 
resultaten illustrerar hur Systembolaget rent praktiskt kan uppfattas svara på de politiska krav 
som ställs på dem som monopol, illustrerar de även hur ett nordiskt alkoholmonopol uppfattas 
ha anpassat sig till konsumtionssamhällets krav på dem som aktör. Studien kan därför sägas 
bygga vidare på den forskning som Cisneros Örnberg och Ólafsdóttir har bedrivit om de 
nordiska alkoholmonopolens anpassning till omvärldens politiska och konsumtionsinriktade 
krav (2008:139). Studien bidrar här med en teoretisk förankring i beskrivningen av hur ett 
alkoholmonopol kan uppfattas ha anpassat sig till samhällets krav – såväl politiska, sociala 
och konsumtionsinriktade. 

Genom att studera Systembolagets egenproducerade material har sammanfattningsvis en 
bild skapats av hur den offentliga verksamheten kan uppfattas utifrån det nyliberala samhälle 
vi idag lever i. Denna studie har bidragit till en bättre förståelse för hur den offentliga sektorn 
arbetar med extern kommunikation utifrån samhällets krav, och hur detta arbete skiljer sig 
från de krav som ställs på den privata sektorn. Eftersom den offentliga sektorn finansierar sitt 
arbete med statliga medel, krävs det att offentlig verksamhet ständigt framhäver sin 
samhällsgynnande roll. Jag vill här hävda att det på ett tydligt sätt går att urskilja detta, även 
om alla inte skulle dela deras åsikter. Som det enda detaljhandelsmonopol i Sverige blir det 
extra viktigt att ständigt bibehålla fokus på konsumentens bästa för att inte utkonkurreras av 
näthandel och privatimport av alkohol eller för att utsätta sig själva för kritik. Jag skulle vilja 
hävda att Systembolaget i sin organisationsberättelse har lyckats hålla en god balans mellan 
sitt statliga uppdrag och sin anpassning till konsumtionssamhället. 
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9.2.	  Diskussion	  av	  min	  roll	  som	  forskare	  
Jag nämnde tidigare i mitt metodavsnitt att jag måste vara reflexiv gentemot min egen 
förförståelse av ämnet, och hur dessa har kommit att påverka min analys (Winther Jörgensen 
& Phillips, 2000:29). Inledningsvis kan sägas att samtliga bidrag till min teoretiska 
förförståelse i form av Bauman, Clarke samt tidigare forskning har gett mig en adekvat 
utgångspunkt för att studera ämnet. Genom Bauman och Clarke har jag fått en god inblick i 
hur konsumtionssamhället är utformat och hur de offentliga organisationerna måste förhålla 
sig till detta samhälle. Genom min tidigare forskning har jag även fått en djupare 
grundläggande förståelse för hur den offentliga verksamheten har arbetat med 
varumärkesbyggande, hur dessa måste gå till väga för att kommunicera ut sitt budskap samt 
hur de offentliga verksamheterna såsom Systembolaget har behövt anpassa sig till en 
föränderlig värld. 

Denna teoretiska förförståelse har således fungerat som en bra motvikt till min personliga 
förförståelse med utgångspunkt i min roll som tidigare anställd och min roll som konsument. 
Min teoretiska förförståelse har hjälpt mig att till viss del distansera mig ifrån det studerade 
materialet och således förhålla mig professionellt. Det behöver dock återigen betonas att min 
personliga förförståelse aldrig helt kan bortses ifrån (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:29-
30) och att det även är svårt att se hur denna har påverkat min analys (Taylor, 2001:19). Min 
personliga förförståelse har hjälpt mig att upptäcka sådant som texten annars inte framhäver, 
exempelvis delar som saknades i materialet men som egentligen skulle vara mycket viktiga 
delar att lyfta fram ur konsumtionssamhällessynpunkt. Ett exempel på det är att 
Systembolagets material inte frambringar några löften om vad man som konsument kan 
förvänta sig när man går in i en av Systembolagets butiker, men att detta är något som är en 
stor del i det kundorienterade och serviceinriktade arbetet för personalen (se sida 35). Här är 
då ett exempel på ett tillfälle där jag har kunnat framhäva delar som är viktiga för 
organisationen och ur teoretisk synpunkt, men som inte framkommer i materialet. Detta kan 
kopplas till det resonemang jag förde i avsnittet forskarens roll i studiens metodavsnitt. I de 
fall där min personliga upplevelse och uppfattning av Systembolaget har influerat mig i min 
analys av materialet har förförståelsen varit mig till gagn för att få fram en så användbar 
empiri som möjligt. Detta är ju då självklart baserat på det jag själv har kunnat uppfatta 
gällande hur min förförståelse har influerat analysen. Jag upplever utifrån detta resonemang 
kring såväl mina teoretiska utgångspunkter som min personliga förförståelse att jag har 
bidragit med ett unikt sätt att se på hur Systembolagets organisationsberättelse kan tolkas. Jag 
upplever också samtidigt att mitt sinne har varit öppet gentemot materialet med stöd från 
mina teoretiska utgångspunkter, och således inte låtit mina personliga upplevelser och 
uppfattningar av organisationen prägla min analys i alltför stor utsträckning. 

9.3.	  Metoddiskussion	  
I denna studie har foucauldeansk genealogisk diskursanalys använts för att studera hur 
Systembolaget kan uppfattas utifrån deras organisationsberättelse och hur detta då kan förstås 
utifrån det samtida konsumtionssamhället som dessa texter existerar inom. Genom denna 
studie har jag i enlighet med Carabines resonemang (2001:276) kunnat få en ökad empirisk 
förståelse för förhållandet mellan konsumtionssamhällets förväntningar på organisationen 
som aktör och hur denna organisation kan reagera på dessa förväntningar rent praktiskt. Som 
monopol har Systembolaget således anpassat sig till konsumtionssamhällets förväntningar på 
dem som aktör, vilket återspeglas i de resultat som har presenterats. Jag vill i och med detta 
hävda att studiens resultat har en samhällsrelevans. Denna kunskap ger oss en djupare 
förståelse för ett av de många sätt som de offentliga organisationerna rent praktiskt måste 
anpassa sig till det samtida konsumtionssamhällets krav. Detta genererar även en ökad 
förståelse för det komplexa arbetet med varumärkesbyggande i den offentliga sektorn. Här 



	  
41	  

måste de som tidigare nämnt kombinera deras roll som myndighetsutövare för ett 
välfärdssamhälle med deras roll som aktör i konsumtionssamhället. Den kunskap som har 
nåtts om hur Systembolaget kan uppfattas utifrån deras organisationsberättelse blir inte bara 
gångbar för dem som aktör. Detta blir även användbart i arbetet för att förstå andra offentliga 
verksamheter och deras arbete med att marknadsföra sig själva. 

Vid en analys av en organisationsberättelse är det viktigt att studera på vilket sätt som 
Systembolaget skapar ett sammanhängande budskap (Iedema & Wodak, 1999:7; Taylor, 
2001:9). Utifrån de stora samhällsdiskurserna myndighetsdiskursen, ansvarsdiskursen samt 
servicediskursen har en enhetlig bild skapats av hur Systembolaget kan uppfattas. Detta är då 
förenat med det samband som Foucault ämnade att en genealogisk studie ska framhäva 
mellan det studerade och dess ursprungliga sammanhang (1993:44-45). Jag har genom denna 
studie också kunnat identifiera det som har exkluderats i materialet men som är viktigt i 
relation till studiens teoretiska utgångspunkter och som jag observerat som viktigt utifrån min 
förförståelse som tidigare anställd. 

I och med denna studie har jag i enlighet med Mjölberg Jörgensen kunnat belysa generella 
drag för hur offentliga organisationer kan uppfattas (2000:29). Genom att samtliga offentliga 
verksamheter måste balansera sitt sociala ansvar med den samtida konsumtionsmentalitet som 
råder i samhället, utgör studiens resultat en illustration av hur detta kan kommuniceras och 
komma att uppfattas av allmänheten. Detta är också något som har underlättats genom 
användandet av en extern teoretisk referensram (Taylor, 2001:15). 

9.4.	  Framtida	  forskning	  
I min diskussion av resultaten i relation till min tidigare forskning framträdde en problematik 
i att undersöka samstämmigheten mellan vad som kommuniceras ut på hemsidan, hur detta 
uppfattas av läsaren och läsarens uppfattning av verksamheten i kontakt med Systembolaget i 
den fysiska verkligheten (se sida 36-37). Detta var något som framgick i mina teoretiska 
utgångspunkter i form av tidigare forskning men som min studie i och med sin inriktning inte 
kunde besvara. Genom att använda sig av intervjuer inom något av de andra metodologiska 
angreppssätten skulle kunskap kunna nås om hur pass samstämmig allmänhetens uppfattning 
är av Systembolaget vid besök på hemsidan och i butik. 

Ett annat förslag på framtida forskning är att undersöka ytterligare en aspekt som inte gick 
att nå genom denna studie, nämligen vilka slags löften som materialet frambringar om vad 
man som konsument kan förvänta sig i det verkliga mötet med organisationen. Här kan man 
då studera hur konsumenterna själva uppfattar att Systembolaget ger löften om förbättring 
som aldrig helt uppfylls. Detta var något som Bauman framhävde som centralt i sin teori om 
konsumtionssamhället, men som inte gick att nå genom denna studie. 

Vidare förslag på framtida forskning är att göra en liknande studie på andra offentliga 
verksamheters webbpublicerade material. Detta kan då bidra med en bredare förståelse för hur 
den offentliga sektorn arbetar med varumärkesbyggande, extern kommunikation och i och 
med detta även hur dessa har anpassat sig till det rådande konsumtionssamhället. Genom en 
sådan studie skulle även eventuella skillnader mellan organisationernas arbete med mjuka och 
hårda värden belysas, vilket i sin tur motiverar ytterligare forskning på området. 

Avslutningsvis skulle en annan intressant studie vara att undersöka hur de övriga nordiska 
alkoholmonopolen har förhållit sig till det rådande samhällsklimatet, för att kunna jämföra 
och se om det föreligger någon större skillnad mellan de övriga monopolen och de resultat 
som framkommit här. 
	  
	  
	  



	  
42	  

Referenslista 
	  
Tryckta källor: 

Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum. 2005. Organisation: att beskriva och förstå organisationer. (4., 
utök. och [rev.] uppl.). Malmö: Liber.  

Bauman, Zygmunt. 2008. Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012. Diskursanalys. I Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (red.). 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. 353-416. 
Lund: Studentlitteratur. 

Bolander, Eva, & Fejes, Andreas. Diskursanalys. (2009) I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (red.). Handbok 
i kvalitativ analys, 81-105. Stockholm: Liber. 

Burr, Vivien. 2003. Social constructionism. London: Routledge 

Bryman, Alan. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Carabine, Jean. (2001). Unmarried motherhood 1830-1990: A genealogical analysis. I Wetherell, Margaret, 
Taylor, Stephanie & Yates, Simeon J. (red.). Discourse as data: a guide for analysis, 267-310. London: Sage 

Ekström, Karin. M., & Hansson, Lena. (2011). Establishing a healthy drinking culture: Systembolaget- Alcohol 
Monopoly and Public Health in Sweden. I Cheng, Hong, Kotler, Philip & Lee, Nancy (red.). Social marketing 
for public health: global trends and success stories, 171-198. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett. 

Fairclough, Norman. 2003. Analysing discourse: textual analysis for social research. New York: Routledge 

Foucault, Michel. 1993. Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 
1970. Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposion 

Hall, Stuart. 2013. Introduction. I Hall, Stuart, Evans, Jessica & Nixon, Sean (Red.). Representation. (2:a 
utgåvan). London: Sage 

Larsson, Staffan. 2005. Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogic 25 (1): 16-35. 

Maor, Moshe. (2015). Theorizing Bureaucratic Reputation*. I Wæraas, Arild & Maor, Moshe (Red.). 
Organizational reputation in the public sector, 17-36. New York: Routledge. 

Patton, Michael Quinn. 2002. Qualitative Research & Evaluation Methods. (3:e uppl.). Thousand Oaks, London 
& New Delhi: Sage Publications. 

Symon, Gillan & Casell, Catherine. 2012. Qualitative organizational research. London: SAGE. 

Taylor, Stephanie. (2001). Locating and conducting discourse analytic research. I Wetherell, Margaret, Taylor, 
Stephanie & Yates, Simeon J. (red.). Discourse as data: a guide for analysis, 5-48. London: Sage, in association 
with the Open University 

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi, #1: Förslag på indikatorer och 
styrning. (2013a). Stockholm: Socialdepartementet, Regeringskansliet 

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi, #2: Förslag på indikatorer 
avseende de långsiktiga målen i strategin. (2013b). Stockholm: Socialdepartementet, Regeringskansliet 

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur.  



	  
43	  

Wæraas, Arild & Maor, Moshe. (2015a). Preface. I Wæraas, Arild & Maor, Moshe (red.). Organizational 
reputation in the public sector, 13-14. New York: Routledge. 

Wæraas, Arild & Maor, Moshe. 2015b. Understanding organizational reputation in a public sector context. I 
Wæraas, Arild & Maor, Moshe (red.). Organizational reputation in the public sector. 1-13. New York: 
Routledge. 
 

Elektroniska resurser: 

Bauman, Zygmunt. 2001. Consuming life. Journal of consumer culture, 1 (1):9-29.  
DOI: 10.1177/146954050100100102 

Bottery, Michael. 2005. The individualization of consumption – a Trojan horse in the destruction of the public 
sector? Educational management administration & leadership, 33 (3):276-288.  
DOI: 10.1177/1741143205054010  

Clarke, John (red.). 2007. Creating citizen-consumers changing publics & changing public services.  
[Elektronisk resurs] London: SAGE 

Dogru, Sedat. 2014. M borde ha avskaffat monopolet. Svenska Dagbladet. 19 mars. 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-borde-ha-forsokt-avskaffa-monopolet_3369524.svd (Hämtad 2015-03-
09).	  

Grant, David & Marshak, Robert J. 2011. Toward a Discourse- Centered Understanding of Organizational 
Change. The Journal of Applied Behavioral Science 47 (2): 204–235. doi:10.1177/0021886310397612 

Gromark, Johan & Melin, Frans. (2013). From market orientation to brand orientation in the public sector, 
Journal of Marketing Management, 29:9-10, 1099-1123, DOI: 10.1080/0267257X.2013.812134  

Gudmundsson, Per. 2014. Systembolaget eller kvalitet? Svenska Dagbladet. 31 juli. 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/systembolaget-lurar-svenska-konsumenter_3790230.svd (Hämtad 2015-
03-09). 

Hamzah, Zalfa Laili, Syed Alwi, Sharifah Faridah & Othman, Md Nor. 2014. Designing corporate brand 
experience in an online context: A qualitative insight. Journal of Business Research 67 (2014): 2299–2310. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.018  (Hämtad 2015-03-30). 

Hedin, Carl-Magnus & Hedin, Marie-Louise. 2015. "Gårdsförsäljning av alkohol är visst förenligt med ett 
alkoholmonopol.". Sydsvenskan. 3 januari.  http://www.sydsvenskan.se/opinion/med-andra-ord/gardsforsaljning-
av-alkohol-ar-visst-forenligt-med-ett-alkoholmonopol/ (Hämtad 2015-04-19) 

Iedema, Rick & Wodak, Ruth. 1999. Introduction: organizational discourses and practices. Discourse and 
society, 10(1): 5-19. DOI: 10.1177/0957926599010001001 

IQ. 2015. Om IQ. http://iq.se/sv/om-iq/ (Hämtad 2015-05-17) 

Lee, Seonjeong, & Jeong, Miyoung. 2014. Enhancing online brand experience: An application of congruity 
theory. International Journal of Hospitality Management 40 (7): 49–58. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431914000516 (Hämtad 2015-04-08) 

Lemke, Jay, L. 1999. Discourse and organizational dynamics: website communication and institutional change. 
Discourse and society 10 (1): 21-47. http://das.sagepub.com/content/10/1/21.full.pdf+html 
(Hämtad 2015-04-27) 

Mjölberg Jörgensen, Kenneth. 2000. The meaning of local knowledges Genealogy and organizational analysis. 
Scandinavian Journal of Management 18 (2002): 29-46 . 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956522100000373 (Hämtad 2014-04-10)	  



	  
44	  

Norberg, Johan. 2014. Svensken redo för uppdaterat regelverk. Svenska Dagbladet. 28 juli. 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/systembolaget-sabbar-for-sma-olmarken_3779724.svd (Hämtad 2015-04-
20)	  

Norström, Thor, Miller, Ted, Holder, Harold, Österberg, Esa, Ramstedt, Mats, Rossow, Ingeborg & Stockwell, 
Tim. 2010. Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private license system: Results 
from Sweden. Addiction. 105: 2113-2119. DOI:10.1111/j.1360-0443.2010.03091.x  

Prizzia, Ross. 2003. An international perspective of privatization: the need to balance economic and social 
performance. American review of public administration, 33(3): 316:332. DOI: 10.1177/0275074003252072  

Rojek, Chris. The consumerist syndrome in contemporary society; an interview with Zygmunt Bauman. Journal 
of consumer culture, 4(3): 291-312. DOI: 10.1177/1469540504046516  

TNS-SIFO. 2015. Förtroendebarometern 2015. TNS-SIFO. 
http://www.tns-sifo.se/media/558789/fbarometer2015.pdf (Hämtad 2015-05-30). 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
[Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad den 20 maj 2015 från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   

Walsh, Kieron. 1994. Marketing and public sector management. European journal of marketing 28 (3):63-71. 
http://dx.doi.org/10.1108/03090569410057308 (Hämtad 2015-03-30). 

Wæraas, Arild. 2008. Can public sector organizations be coherent corporate brands?  Sage 8(2): 205–221. 
DOI:10.1177/1470593108093325  

Wæraas, Arild. 2015. Putting on the Velvet Glove: The Paradox of “Soft” Core Values in “Hard” Organizations. 
Administration & Society, publicerad online före tryck 20 april 2015: 1-25. DOI: 10.1177/0095399715581471 

Örnberg, J.C., & Ólafsdóttir, H. 2012. How to sell alcohol? Nordic alcohol monopolies in a changing epoch. 
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 25(2): 129-153. 
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/4589/CisnerosOlafsdottir.pdf (Hämtad 2015-04-20). 

Bilagor: 

Systembolaget. Om Systembolaget. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/  (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Organisation. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Organisation/ (Hämtad 2015-04-
16) 

Systembolaget. Bolagsstyrning. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Bolagsstyrning/  (Hämtad 
2015-04-16) 

Systembolaget. Försäljningsstatistik. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Forsaljningsstatistik/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Vårt samhällsansvar. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Miljö. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Miljo/ (Hämtad 
2015-04-16) 

Systembolaget. Allt om Eko. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Allt-om-eko/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Uppdrag. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/ 
(Hämtad 2015-04-16) 



	  
45	  

Systembolaget. Den svenska alkoholpolitiken. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Uppdrag/Den-svenska-alkoholpolitiken/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Systembolagets försäljningsregler. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-forsaljningsregler/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Systembolagets alkoholpolitiska roll http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Vision och affärsidé. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Uppdrag/Vison-och-affarside/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Systembolaget och EU. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Uppdrag/Systembolaget-och--EU/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Hållbarhet. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Hallbarhet/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Arbetsvillkor. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Hallbarhet/Arbetsvillkor-och-manskliga-rattigheter/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Samarbeten. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart- samhallsansvar/Hallbarhet 
samhallsansvar/Samarbeten/Samarbeten/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Vårt arbete med forskning. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-
arbete-med-forskning/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Anmälan av allvarliga misstankar. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Anmalan-av-
allvarliga-misstankar/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Butiker och ombud. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Butiker-och-ombud/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Årets butik 2014. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Butiker-och-ombud/Vanlig-
redaktionell-sida/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Årets butik 2013. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Butiker-och-ombud/Vanlig-
redaktionell-sida/Arets-butik-2013/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Rätt butik för olika behov. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Butiker-och-
ombud/Ratt-butik-for-olika-behov/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Våra ombud. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Butiker-och-ombud/Vara-ombud/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Sortiment. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Sortiment/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Lanseringsplaner. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Sortiment/Lanseringsplaner/ 
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Alkholfritt på Systembolaget. 
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Sortiment/Alkoholfritt-p-aSystembolaget/ (Hämtad 2015-04-
16) 

Systembolaget. Kvalitetssäkring.	  http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Sortiment/Kvalitetssakring/  
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. IQ-initiativet. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/IQ-initiativet/ (Hämtad 2015-04-
16) 



	  
46	  

Systembolaget. IQ-inspiratörerna. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/IQ-initiativet/IQ-
inspiratorerna/ (Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Verksamhet. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/IQ-initiativet/Verksamhet/  
(Hämtad 2015-04-16) 

Systembolaget. Systembolagets historia. http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Systembolagets-
historia/    (Hämtad 2015-04-16) 

 

 

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
47	  

Bilagor	  

Bilaga	  1	  

	  
	  



	  
48	  

	  

Bilaga	  2	  
	  

	  



	  
49	  

	  
	  

Bilaga	  3	  

	  



	  
50	  

Bilaga	  4	  
	  
	  

	  
	  



	  
51	  

	  

Bilaga	  5	  
	  

	  



	  
52	  

Bilaga	  6	  
	  

	  



	  
53	  

Bilaga	  7	  
	  

	  
	  
	  



	  
54	  

Bilaga	  8	  
	  

	  
	  
	  



	  
55	  

Bilaga	  9	  
	  

	  
	  
	  



	  
56	  

Bilaga	  10	  
	  

	  
	  
	  



	  
57	  

Bilaga	  10	  
	  

	  
	  
	  



	  
58	  

Bilaga	  11	  
	  

	  
	  
	  



	  
59	  

Bilaga	  12	  
	  

	  
	  
	  



	  
60	  

Bilaga	  12	  
	  

	  
	  
	  



	  
61	  

Bilaga	  13	  
	  

	  
	  
	  



	  
62	  

Bilaga	  13	  
	  

	  
	  
	  



	  
63	  

Bilaga	  14	  
	  

	  
	  
	  



	  
64	  

Bilaga	  15	  
	  

	  
	  
	  



	  
65	  

Bilaga	  15	  
	  

	  
	  
	  



	  
66	  

Bilaga	  16	  
	  

	  
	  
	  



	  
67	  

Bilaga	  17	  
	  

	  
	  
	  



	  
68	  

Bilaga	  18	  

	  
	  
	  
	  



	  
69	  

Bilaga	  18	  

	  
	  
	  
	  



	  
70	  

Bilaga	  19	  

	  
	  
	  
	  



	  
71	  

Bilaga	  20	  
	  

	  
	  
	  



	  
72	  

Bilaga	  20	  
	  

	  
	  
	  



	  
73	  

Bilaga	  21	  
	  
	  

	  
	  



	  
74	  

Bilaga	  21	  
	  
	  

	  
	  



	  
75	  

	  

Bilaga	  22	  
	  

	  



	  
76	  

	  

Bilaga	  22	  
	  

	  



	  
77	  

Bilaga	  23	  
	  

	  
	  



	  
78	  

Bilaga	  23	  
	  
	  

	  
	  



	  
79	  

Bilaga	  24	  
	  
	  

	  
	  



	  
80	  

Bilaga	  24	  
	  
	  

	  
	  



	  
81	  

Bilaga	  25	  
	  

	  
	  
	  



	  
82	  

Bilaga	  25	  
	  

	  
	  
	  



	  
83	  

Bilaga	  26	  
	  

	  
	  
	  



	  
84	  

Bilaga	  27	  
	  

	  
	  
	  



	  
85	  

Bilaga	  28	  
	  

	  
	  
	  



	  
86	  

Bilaga	  28	  
	  

	  
	  
	  



	  
87	  

Bilaga	  29	  
	  
	  

	  
	  



	  
88	  

Bilaga	  30	  
	  
	  

	  
	  



	  
89	  

Bilaga	  31	  
	  
	  

	  
	  



	  
90	  

Bilaga	  31	  
	  
	  

	  
	  



	  
91	  

Bilaga	  32	  
	  
	  

	  
	  


