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Inledning 

Systembolaget finns till av en enda anledning: de alkoholrelaterade problemen blir 

mindre om alkohol säljs utan att styras av vinstintresse. Systembolagets uttalade roll är att 

bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Detta uppdrag styrs av alkohollagen, 

Systembolagets avtal med staten och av statens ägardirektiv.
1
 

Så här motiverar Systembolaget själva sitt monopol på detaljhandel av alkoholhaltiga drycker, 

med vilket avses drycker med en alkoholhalt över 2, 25 procent. Öl är undantaget då gränsen 

där går vid 3,5 procent alkohol.
2
  Systembolagets vision är ”att skapa ett samhälle där 

alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.”
3
 Systembolaget menar att 

de ska bidra med kunskap, såväl när det gäller mat och dryck som när det gäller alkoholens 

påverkan på hälsan. På detta vis hoppas de inspirera till medvetna dryckesval och ett 

hälsosammare förhållningssätt till alkohol.
4
 

Systembolaget är ur retorisk synvinkel ett väldigt intressant företag. Detta på 

grund av motsättningen mellan att de säljer alkohol samtidigt som de vill minska 

alkoholkonsumtionen.
5
 Detta skiljer sig mycket från andra företags mål. De har också ett 

ansvar enligt staten att informera kunderna om alkoholens risker.
6
 För mig framstår detta som 

en svår balansgång, och jag vill undersöka hur Systembolaget klarar av sin uppgift retoriskt. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Systembolaget ”Systembolagets alkoholpolitiska roll”, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-

samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/ (2012-09-26) 
2
 Systembolaget kampanj ”forskarrapport – en svensk sammanfattning”, 

http://www.systembolagetkampanj.se/forskarrapport/downloads/Svensk_sammanfattning.pdf (2012-09-11) 
3
 Systembolaget ”Om Systembolaget”, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/ (2012-09-29) 

4
 Systembolaget ”Om Systembolaget”, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/ (2012-09-29) 

5
 Systembolaget ”Den svenska alkoholpolitiken”, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-

samhallsansvar/Uppdrag/Den-svenska-alkoholpolitiken/ (2012-09-29) 
6
 Systembolaget ”Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten”, 

http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_15029/cf_364/avtal_staten_maj2011_slutversion.pdf (2012-
09-29) 

http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Systembolagets-alkoholpolitiska-roll/
http://www.systembolagetkampanj.se/forskarrapport/downloads/Svensk_sammanfattning.pdf
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/
http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_15029/cf_364/avtal_staten_maj2011_slutversion.pdf
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Syfte och frågeställningar 

Jag vill undersöka hur Systembolaget retoriskt i egenproducerat material riktat till den egna 

kundkretsen hittar ett sätt att tala om alkohol på ett positivt sätt, hur de i sin retorik anpassar 

sig till den speciella situationens villkor och hur de förhåller sig till uppgiften att varna för 

faran med alkohol och samtidigt sälja och ge god service. Detta kommer jag att undersöka 

genom at se till vilka topiker de använder. 

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur finner Systembolaget i sin kundtidning Bolaget ett sätt att tala om alkoholdrycker 

i positiv bemärkelse med tanke på alla restriktioner och omständigheter som den 

retoriska situationen innebär? 

 Hur förhåller sig Systembolaget i samma tidning till uppdraget att varna för faran med 

överdriven alkoholkonsumtion? 

 

Material 

Jag har valt att analysera Systembolagets kundtidning Bolaget just för att de i denna tidning 

riktar sig till sina kunder och talar om alkohol även på ett positivt sätt. 

Innan denna tidning började publiceras har Systembolaget sedan 1964 gett ut 

andra kundtidningar. Dessa är: Vinkar, Uppslaget och Uppdraget.
7
 

Det första numret av Bolaget kom ut i april 2002 och tidningen motiverades med 

att den skulle bidra med kunskap, både om mat och dryck och om alkoholens konsekvenser. 

De lovar samtidigt att inte komma med pekpinnar och heller inte göra reklam för enskilda 

drycker utan de menar att de ger en opartisk information. Till en början var visionen att 

tidningen skulle ges ut sex gånger per år.
8
 Första året hann man dock bara med fyra nummer. 

Under år 2003 blev det sex nummer, 2004 gavs den ut fem gånger och sedan 2005 utges den 

fyra gånger per år.
9
 Tidningen finns att hämta gratis i butiken, samt att prenumerera på. 

Jag vill använda material som representerar hela perioden från tidningens start 

fram till nu, men jag kan omöjligt titta på alla tidningar genom åren med tanke på uppsatsens 

begränsade utrymme. Att ta en från varje år den funnits blir också lite övermäktigt då jag vill 

kunna fördjupa analysen och inte bara gå på ytan. Jag har därför tagit det första numret från 

vartannat år för att få en bra spridning. Detta blir således sex nummer vilket känns rimligt så 

                                                           
7
 Bolaget 2002:1,s.7. 

8
 Bolaget 2002:1, s.3.  

9
 Mail från Bolagets chefredaktör Staffan Brännstam (2012-04-10) Finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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att jag har tid och plats för noggrannare analys samtidigt som jag ändå har tillräckligt många 

nummer för att få fram någon slags representativitet för helheten. 

Jag gör en teoristyrd läsning av tidningen och fokuserar därför på det som är 

relevant för min analys.  Bolaget har olika teman som går igen. Jag tar endast upp dem som 

rör uppsatsens frågeställning och delar upp dem i följande kategorier: Mat och dryck i 

kombination, Dryckeskunskap och Alkohol och hälsa. Det finns alltså en del intressant 

läsning som jag väljer att hoppa över då den inte är relevant för min frågeställning. Ett av 

dessa inslag är ett som finns i varje nummer: ”Om Systembolaget” där företaget har en chans 

att lyfta fram sig själva. Då detta inte handlar om alkoholdryck som sådan utan mer om deras 

organisation lämnar jag inget utrymme åt detta.  

Ett annat inslag är ”Fråga systembolaget” som också det återkommer i alla 

nummer och utgörs av frågor som kommer in till Systembolagets kundtjänst varav de väljer 

att publicera vissa i tidningen. Det kan gälla allt ifrån deras produkter och butiker till deras 

service. ”Destillerat: Notiser från dryckesvärlden” finns också i alla nummer. Det är en sida 

bestående av notiser om allt från dofter, rättvisemärkt vin och vinkylare till forskning om 

alkohol. ”Destillerat: Vad händer i Systembolaget” finns i tre nummer (2006, 2008 och 2010) 

och består av notiser om allt från matsymboler, varuindelning och provningar i butikerna till 

information om CSR (arbete med socialt ansvar och hållbar utveckling). Samtliga dessa inslag 

innehåller ibland element som skulle kunna passa in i min analys, men jag väljer ändå att 

utesluta dem då de är väldigt knapphändiga, ytliga och fragmentariska till sin karaktär. 

Jag hoppar även över att analysera inslag om alkoholfria drycker, då dessa 

hamnar utanför min frågeställning. Jag vill ju undersöka hur de talar om alkohol. Men detta är 

givetvis ett mycket viktigt inslag som visar på omtanke och ansvar. Omtanke dels om de som 

inte kan, vill eller får dricka alkohol, dels omtanke om de som kanske borde välja alkoholfritt.  

 

Teori och metod 

För att kunna svara på min första frågeställning: ”Hur finner Systembolaget i sin kundtidning 

Bolaget ett sätt att tala om alkoholdrycker i positiv bemärkelse med tanke på alla restriktioner 

och omständigheter som den retoriska situationen innebär?” måste jag först reda ut 

Systembolagets specifika situation och framförallt denna situations retoriska omständigheter. 

Jag kommer att utgå från Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen, enligt vilken 

denna definieras som 
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a complex of persons, events, objects, and relations presenting an actual or potential exigence 

which can be completely or partially removed if discourse, introduced into the situation, can so 

constrain human decision or action as to bring about the significant modification of the exigence.
10

  

 

Den retoriska situationen består enligt Bitzer av tre delar: exigence, audience och 

constraints.
11

 Dessa termer översätts enlig följande i Marie Gelangs avhandling Actiokapitalet 

– retorikens ickeverbala resurser:  

 Exigence – ”ett tvingande, påträngande behov, något som behöver åtgärdas”  

 Audience – ”en publik/mottagare som är mottaglig för påverkan” 

 Constraints – “betecknar de begränsande omständigheter som finns i situationen” 
12

 

Lite förenklat kommer jag genomgående att översätta termen ”constraints” med 

”begränsande omständigheter” eller bara ”omständigheter”, ”audience” med ”publik” och 

”exigence” med ”påträngande behov” eller bara ”behov”.  

För att verkligen reda ut Systembolagets retoriska situations omständigheter 

(constraints) kommer jag att gå till lagtexter, Systembolagets hemsida samt interna dokument 

som jag har tillgång till då jag jobbar på Systembolaget.  

För att se hur Systembolaget hanterar dessa omständigheter (constraints) och 

lyckas tala i en ganska svår situation kommer jag att se till deras användning av topiker. Vart 

vänder de sig för att finna stoff som kan uttalas i denna situation? Metoden blir således en 

topikanalys. Jag kommer att titta på vilka övergripande topiker de använder just för att kunna 

föra ett positivt samtal om alkohol och även däremellan varna för faran förknippad med 

alkohol. Anledningen till att jag valt just topikanalys som metod är för att med hjälp av 

topikerna kunna kartlägga de grundläggande teman och utsiktsplatser Systembolaget valt för 

att kunna tala om alkohol. 

Ordet topik kommer av grekiskans ”topos” som betyder plats. Janne Lindqvist 

Grinde menar dock i Klassisk retorik för vår tid att det kan vara lättare att förstå ordet om 

man tittar på den engelska översättningen som ju blir tema eller ämne. Dock menar han att 

detta blir en första, mycket preliminär förståelse. Genom att vända sig till olika topiker hittar 

man nya infallsvinklarvinklar på sitt ämne. Topikerna är ”de ‘ställen’ där en talare kan finna 

ämnen, material och argument för sitt tal. […] Ett topos eller en topik är ett slags kategori 

eller ett ställe där talaren kan finna saker att säga”.
13

 Lennart Hellspong skriver i Konsten att 

                                                           
10

 Lloyd F. Bitzer,”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric vol. 1, 1968:1, s.6. 
11

 Bitzer 1968, s.6. 
12

 Marie Gelang, Actiokapitalet – retorikens ickeverbala resurser (Örebro Studies in Rhetoric, 5), (diss. Örebro) 
Åstorp: Retorikförlaget 2008. s.32 
13

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008. s.125 – 126.  
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tala att det handlar om ”de synpunkter, de intellektuella utsiktsplatser som man kan söka upp 

för att finna stoff till sitt tal.”
14

  Man skiljer mellan allmänna och speciella topiker. De 

allmänna kan användas på all typer av tal och ämnen, medan de speciella hör till särskilda 

ämnen eller till en av de tre retoriska genrerna.
15

  

Jonas Gabrielsen menar i Topik. Ekskursioner i retorikkens toposlaere att 

topikläran är diffus, att den pekar i många olika riktningar. Han menar att man därför inte kan 

tala om en förståelseram för topiken utan han gör en uppdelning av hur topiken kan förstås 

utifrån olika synsätt: heuristisk topikförståelse, kollektiv topikförståelse, inferentiell 

topikförståelse och kognitiv topikförståelse.
16

  

Jag fokuserar en heuristisk topikförståelse enligt Jonas Gabrielsens definition. 

Den heuristiska synen har fokus på innehållet och inte på formen. Den hjälper talaren att finna 

stoff och argument. Den utpekar ställen att hämta stoff och argument ifrån, men inte argument 

i sig själva. Heuristiska topiker pekar ut möjliga perspektiv att lägga på en sak.
17

  Topiken hör 

här till inventiofasen och det centrala är att upptäcka eller att finna. Ordet heuristik kommer 

av det grekiska ordet heuriskein som betyder just att upptäcka.
18

 Gabrielsen menar att den 

moderna (heuristiska) topikläran inte längre handlar så mycket om att finna det mest 

persuasiva utan snarare om att överhuvudtaget finna något att säga.
19

 Och det är just denna 

aspekt jag vill fokusera på. I deras till synes omöjliga situation lyckas ändå Systembolaget att 

”tala” på ett sätt som passar in i den retoriska situationen. Det är det som blir deras 

utgångspunkt – att lyckas hitta något överhuvudtaget att säga som passar in i den retoriska 

situationen. 

 En mer konkret betydelse än så här kommer jag inte att presentera av 

topikbegreppet, då det som sagt är väldigt mångtydigt. Grinde menar att det egentligen inte 

finns någon enighet om vad topiker är och vilka topiker som finns men att just detta bidrar till 

deras syfte – att vara ett kreativt verktyg.
20

 Detta ger mig som analytiker och Systembolaget 

som skapare av diskurs ett visst utrymme för fritt tänkande och skapande. Grinde skriver 

sammanfattande och sammanställande om topiker i Klassisk retorik för vår tid och därför 

                                                           
14

 Lennart Hellspong, Konsten att tala Handbok i praktisk retorik, Upplaga 2:8, Lund : Studentlitteratur 2004, 
s.93. 
15

 Lindqvist Grinde 2008, s.157. 
16

 Jonas Gabrielsen, Topik. Ekskursioner i retorikkens toposlære, Åstorp: Retorikförlaget 2008, s.19 – 20. 
17

 Gabrielsen 2008, s.25 – 26. 
18

 Gabrielsen 2008, s.23. 
19

 Gabrielsen 2008, s.35. 
20

 Lindqvist Grinde 2008, s.126 – 127. 
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kommer jag att använda mig mycket av denna bok. Givetvis kommer jag även söka i andra 

texter för att finna topiker som inte nämns i Grindes bok.  

 

Tidigare forskning 

Om Systembolaget finns det mycket forskning, framför allt med fokus på deras monopol. 

Systembolaget. Ett svenskt kulturarv av Ingela Martenius bygger på hennes 

masterexamensarbete i etnologi.
21

 Det handlar om kulturarv och om att Systembolaget vill bli 

en del av Sveriges kulturarv för att inte riskera sitt monopol. 

Om Systembolagets externa kommunikation finns ett fåtal C-uppsatser, alla 

inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, bland annat: ”Nä, så går det nog inte till – 

En kritisk granskning av Systembolagets anti-langningskampanjer ”
22

 och ”‘Inga kylda 

drycker’: en fallstudie av Systembolagets externa kommunikation”
23

. Den förstnämnda 

fokuserar på Systembolagets anti-langningskampanjer och hamnar därmed en bit bort från 

min egen forskning som rör hur de mer allmänt talar om alkohol, i både positiv och negativ 

bemärkelse. I den andra uppsatsen analyseras dels en reklamfilm om att Systembolaget skiljer 

sig mycket från andra butiker, dels artiklar från Systembolaget.se som berör vision och 

affärsidé och återigen hur Systembolaget skiljer sig från andra företag. Detta skiljer sig från 

mitt fokus som är hur de talar om alkohol och inte om sig själva. Men de analyserar även 

artiklar om alkohol och hälsa: en om langning, en om tonårshjärnan (vilken ju också talar mot 

langning), en om att en god värd även bjuder på alkoholfritt och en om alkohol och träning. 

Alla dessa artiklar undersöks utifrån frågeställningen hur Systembolaget framställer sitt 

varumärke i dessa. 

Den forskning som ligger närmast min egen är ytterligare en C-uppsats inom 

ämnet medie- och kommunikationsvetenskap: ”Att kommunicera alkohol fritt – En kvantitativ 

studie av Systembolagets varumärkeskommunikation samt överensstämmelsen mellan 

identitet, profil och image”.
24

  Det som gör att denna forskning hamnar nära min egen är att 

                                                           
21

 Ingela Martenius, Systembolaget. Ett svenskt kulturarv, Göteborg: Arkipelag 2010. 
22 Lena Lidman och Jonna Sehlstedt, ”Nä, så går det nog inte till”- En kritisk granskning av Systembolagets anti-
langningskampanjer, C-uppsats framlagd vid Lunds universitet 2010. 
23

 Angelica Fredriksson, ”Inga kylda drycker” – en fallstudie av Systembolagets externa kommunikation, C-
uppsats framlagd vid Avdelningen för humaniora, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle 
2011. 
24

 Maria Johansson, Henrik Skagervik och Emilie Thorsén, Att kommunicera alkohol fritt – En kvantitativ studie 
av Systembolagets varumärkeskommunikation samt överensstämmelsen mellan identitet, profil och image, C-
uppsats framlagd vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping 2008. 
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den också utgår från motsättningen mellan att Systembolaget säljer alkohol samtidigt som de 

vill minska alkoholkonsumtionen. De menar att Systembolaget har dubbla budskap, vilket kan 

ställa till det när det gäller att kommunicera ett varumärke. En del av undersökningen handlar 

om hur Systembolaget kommunicerar sitt varumärke i kundtidningen Bolaget och vilken 

hållning gentemot alkoholkonsumtion som förmedlas i samma tidning. De fokuserar mycket 

på att reda ut vilken inställning Bolaget förmedlar kring alkohol. Genom detta kommer de till 

viss del in på hur de talar om alkohol i positiv bemärkelse, men det är ingenting som 

undersöks djupare. Här finns en stor lucka i forskningen och denna vill jag fylla. 
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Analys 

 

Den retoriska situationen 

Den retoriska situationen består enligt Bitzer, som jag skrev i inledningen, av ett påträngande 

behov (exigence), en publik (audience) och begränsande omständigheter (constraints). 

 

Ett påträngande behov (exigence) 

”An exigence is rhetorical when it is capable of positive modification and when positive 

modification requires discourse or can be assisted by discourse.”
25

 Bitzer ger ett exempel med 

föroreningar av luften som han menar är ett retoriskt påträngande behov (exigence) för att den 

positiva förändringen – att föroreningarna upphör – inbjuder till diskurs som kan göra 

allmänheten uppmärksam på vad som sker, skapa indignation och i slutändan få dem att 

handla för denna förändring.
26

 

Ett sådant påträngande behov är att Systembolaget har ett folkhälsouppdrag att 

uppfylla. Detta uppdrag är bestämt av Sveriges riksdag och går ut på att begränsa alkoholens 

skadeverkningar i samhället.
27

 

Det kan dock finnas många sådana behov (exigence) i en situation, men 

åtminstone ett är kontrollerande och styrande, det är detta som allting kretsar kring, det 

bestämmer publiken som ska tilltalas och förändringen den kan åstadkomma.
28

 I fallet med 

Systembolaget är detta huvudsakliga behov (exigence) att bevara monopolet – allting kan 

ledas tillbaka till detta. Systembolaget har en stark vilja att behålla monopolet på 

detaljhandeln av alkohol och det finns alltid en risk att de kan förlora det om svenska folket 

inte vill ha dem kvar.  Tidningen är bara ett exempel på svar i denna situation då 

Systembolaget svarar i många olika kanaler. De måste konstant svara och försöka ge en 

positiv bild av sig själva. Allt de säger måste bidra till att skapa ett förtroende hos svenska 

folket så att de vill behålla monopolet. 

 

 

                                                           
25

 Bitzer 1968,s.7. 
26

 Bitzer1968, s.7. 
27

 Systembolaget ”Uppdrag”, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/ 
(2012-10-15) 
28

 Bitzer 1968, s.7. 
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Publik (audience) 

En retorisk publik ska vara kapabel att genomföra den förändring som diskursen vill 

producera.
29

 Det rör sig för Systembolaget inte om en förändring de önskar att publiken ska 

genomföra, utan här handlar det om ett bevarande – men det är likväl publiken som står för 

detta bevarande och det krävs att Systembolaget aktivt jobbar för viljan att bevara monopolet 

hos kunderna. Publiken, enligt Bitzer, ska kunna påverka eller ändra problemet – de kan i 

detta fall påverka problemet genom att verka för att Systembolaget ska finnas kvar. De som 

kan göra detta är dels Systembolagets kundkrets, men även den del av befolkningen som 

väljer att inte köpa alkohol. För dem är det kanske inte servicen och sortimentet som påverkar 

utan ansvaret gällande folkhälsan. Dessa kan de vinna genom all sin ansvarskommunikation. 

Publiken är i stort sammanhang hela svenska folket – alla kan påverka Systembolagets öde, 

även de unga som en gång kommer att bli äldre. Men publiken i just fallet tidningen är ju en 

annan. Denna publik är då endast kunder – de är endast de som har intresse av tidningen och 

lätt kan komma åt den. Dock kan det givetvis finnas undantag.  

Bitzer skiljer mellan alla som tar del av budskapet och de som kan påverka. Det 

är de senare som är den retoriska publiken.
30

 I detta fall kan alla som tar del av budskapet 

påverka, det är dock inte alla som kan påverka som läser tidningen så dessa får de försöka nå i 

andra kanaler.  

I fallet Bolaget är publiken alltså Systembolagets kunder och de flesta av dem  

dricker själva alkoholhaltiga drycker. Det är män och kvinnor över 20 år, allt från vin- och 

whiskey-experter till dem som inte har någon kunskap alls. Det är de som gillar att kombinera 

mat och dryck och de som bara rusdricker. Men den största andelen läsare har förmodligen ett 

visst intresse för antingen viner eller mat och dryck i kombination annars slutar man nog 

ganska snart att läsa tidningen. Men alla som bläddrat i tidningen tillhör den retoriska 

publiken, d.v.s. den publik som kan påverka. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Bitzer 1968, s.8. 
30

 Bitzer 1968, s.8. 
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Begränsande omständigheter (constraints)  

Det finns alltid omständigheter att ta hänsyn till när man ska utforma ett svar. Att 

Systembolaget håller sig märkesneutrala är ett stort krav från både EU och staten.
31

 Ett annat 

krav är att Systembolaget ska lämna information till allmänheten om de risker som är 

förenade med konsumtion av alkoholdrycker.
32

  Enligt alkohollagen får de dessutom inte sälja 

till berusade, till personer under 20 år eller om de misstänker langning.
33

 Bara här har vi alltså 

en hel del omständigheter som Systembolaget måste ta hänsyn till när de utformar sitt svar.  

Om de bara förhåller sig till dessa har de rätt enligt lag att behålla monopolet men de måste ju 

samtidigt bemöta kundernas krav så att de vill behålla monopolet.  Det goda kundmötet är 

centralt för Systembolaget:  

Vi ska skapa ett kundmöte som saknar motstycke i Sverige. Det här kräver att vi alla ser 

kundmötet som vår mest prioriterade uppgift. [...] Det goda kundmötet består av tre delar; vi ska 

ge service, förmedla kunskap och sälja med ansvar.
34

  

 

I det goda kundmötet ingår även att erbjuda ett brett sortiment och vara lättillgängliga.
35

 

Även marknadsföringslagen skulle kunna tänkas behöva tas i beaktande som en 

begränsande omständighet, men jag väljer att avstå från att gå in på den då Systembolaget 

själva skriver i inledningen till sin tidning att de inte kommer att göra reklam för enskilda 

drycker då de värnar märkesneutraliteten.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Statens Offentliga Utredningar SOU 1998:8 ”Alkoholreklam” s.225, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/49/28/4b6d7382.pdf  (2012-10-11)  
32

 Systembolaget ”Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten”, 
http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_15029/cf_364/avtal_staten_maj2011_slutversion.pdf (2012-
09-11) 
33

 Sveriges Riksdag ”Alkohollagen (2010:1622)” 3 kap. 7, 8§, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/ (2012-12-06) 
34

 Internt dokument, Systembolaget ”Det goda kundmötet”. Finns i uppsatsförfattarens ägo. 
35

 Systembolaget ”Ett annorlunda företag”, http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-
samhallsansvar/Uppdrag/Ett-annorlunda-foretag/ (2012-12-07) 
36

  Bolaget 2002:1, s.3. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/49/28/4b6d7382.pdf
http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_15029/cf_364/avtal_staten_maj2011_slutversion.pdf
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Ett-annorlunda-foretag/
http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-samhallsansvar/Uppdrag/Ett-annorlunda-foretag/
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Topiker 

Hur hittar då Systembolaget i sin kundtidning något att säga i denna speciella situation där de 

har krav på sig från flera olika håll?  Det undersöker jag genom att se till vilka topiker de 

använder. Som jag skrev i inledningen delar jag upp Bolagets innehåll i olika teman som går 

igen. Jag delar upp dem i följande: Mat och dryck i kombination, Dryckeskunskap och 

Alkohol och hälsa. Inom varje kategori tar jag fram underkategorier i form av deras egna 

temanamn, artiklar och reportage och undersöker vilka topiker de bygger på.  

 

 

Mat och dryck i kombination 

Inom detta tema placerar jag artiklar och reportage som på ett eller annat sätt kopplar samman 

mat och dryck. Det kan finnas flera olika sådana reportage och artiklar i ett och samma 

nummer, till exempel i det allra första numret där man finner ”Drink och tilltugg”, ”Säsong” 

och ”Buffé” som alla behandlar dryck tillsammans med mat.  

 

Mat & dryck  

Detta är ett temanamn som används i alla mina nummer utom i det allra första numret. Där 

heter denna del istället ”Buffé” och består av exempel på tre bufféer som var och en passar till 

antingen rött vin, vitt vin eller öl.
37

 I nummer 1 2004 handlar det istället om pizza och vilken 

dryck som passar till och i detta nummer går det alltså under det utskrivna temat ”Mat & 

dryck”.
38

 I numren från 2006, 2008 och 2010 ges recept på slow food, kalkonrätter och 

thaimat – alla har dryckestips till.
39

 I nummer 1 2012 handlar det om mat som passar till öl.
40

 

Precis som i första numret utgår man från dryck för att sedan anpassa maten. I numren 

däremellan har det varit tvärtom. 

Man verkar mena att mat och dryck hör ihop – att de har ett samband och detta 

skulle jag vilja se som en topik. Kopplingen mellan mat och dryck är ett ständigt 

återkommande tema i Bolaget och även inom Systembolaget som stort. Även Ingela 

                                                           
37

 Bolaget 2002:1, s.14 – 19.  
38

 Bolaget 2004:1, s.14 – 19.  
39 Bolaget 2006:1, s.12 – 17. Bolaget 2008:1, s.12 – 17. Bolaget 2010:1, s.14 – 19. 
40

 Bolaget 2012:1, s.14 – 19.  
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Martenius skriver om detta i sin bok Systembolaget Ett svenskt kulturarv. Hon menar att 

tonvikten i Systembolagets dryckeskultur ligger på mat och dryck i god förening.
41

  

Dock har det varit svårt att finna en så kallad sambandstopik bland alla 

nedtecknade topiker genom tiderna. Chaim Perelman vidrör detta i Retorikens imperium då 

han talar om olika typer av sammankoppling.
42

 När han skriver mer generellt om samband 

passar det in i Systembolagets fall, men när han börjar precisera glider hans termer in i andra 

banor där Systembolagets sambandstopik inte längre passar in.  

Kanske kan man annars tänka sig att detta skulle passa under topiken 

definition.
43

 Dock med modifikationen att man väljer att definiera saken tillsammans med 

något annat för att höja det – som ett slags symbios. Men det går inte helt att säga att 

Systembolaget definierar alkoholdryck tillsammans med mat, för de menar ju att de är 

komplement till varandra och att det finns ett samband – inte att de är samma sak eller att de 

med all nödvändighet hör ihop. Dock hör kopplingen mellan mat och dryck mycket ihop med 

deras definition av en god dryckeskultur. I ett internt dokument om deras uppdrag 

sammanfattas deras vision som följer: ”Systembolaget skapar god dryckeskultur, där alla kan 

njuta av Systembolagets drycker utan att skada sig själva eller andra.”
44

 I ett annat internt 

dokument som heter ”Frågor och svar” och gäller dryckesprovningar i butik besvaras frågan 

om vad god dryckeskultur egentligen är så här:  

God dryckeskultur är väldigt svårt att definiera, men i samband med dryckesprovningar kan man 

säga att det handlar om att dricka med måtta och att lära sig att njuta av dryckerna samt kombinera 

rätt med mat- och dryck.
45

 

 

Även topiken ”klass: genus” skulle kunna passa här. ”Till vilken övergripande klass, kategori 

eller familj hör mitt objekt?” 
46

 Svaret blir här till en kategori vi kan kalla förtäring, någonting 

man intar. Men denna topik säger ingenting om att mat och dryck bör avnjutas tillsammans. 

Allra helst skulle jag vilja lägga till en ny topik i förrådet, nämligen just 

sambandstopiken då de ovannämnda topikerna inte riktigt räcker till i detta sammanhang. 

Genom denna topik kan man skapa ett samband eller framhäva ett samband som redan finns. 

Att se ett samband mellan mat och alkoholdryck tar helt bort fokus från alkohol som rusdryck 

och man ser det snarare som en god dryck som gärna avnjuts i måttlig mängd till mat. 

                                                           
41

Ingela Martenius, Systembolaget. Ett svenskt kulturarv, Göteborg: Arkipelag 2010, s.13. 
42 Chaim Perelman, Retorikens imperium, översättning Mats Rosengren, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 

bokförlag symposion 2004 s.75 – 79, 107 – 128. 
43

 Lindqvist Grinde 2008, s.139. 
44

 Internt dokument, Systembolaget ”Vårt uppdrag”. Finns i uppsatsförfattarens ägo. 
45

 Internt dokument, Systembolaget, om dryckesprovningar i butik ”Frågor & svar”. Finns i uppsatsförfattarens 
ägo.  
46

 Lindqvist Grinde 2008, s.139. 
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I alla dessa uppslag erbjuder man recept med bilder på njutningsfull mat och 

man framhäver även i texten njutning som till exempel när en smakpanel beskriver 

upplevelsen av maten de provat så här: ”En väldigt god rätt med spännande smaker som 

exploderade i munnen.”.
47

 Njutning hör till topiken nytta, enligt Lindqvist Grinde
48

 och 

därmed kan man säga att denna är en av de topiker som brukas av Systembolaget för att tala 

om alkoholdrycker.  Fokus när det gäller njutning är visserligen främst mat och i många 

nummer finns exempelvis ingen bild på dryck till maten. Så det är mest maten som står för 

njutningen i vad som uttryckligen skrivs, men man får utförliga tips om vilken dryck som 

passar bäst till denna njutningsfulla mat. De tipsar dock inte om specifika drycker utan de 

tipsar om typer, druvor och vindistrikt. Detta dels på grund av märkesneutralitetskravet från 

EU och staten som jag skrev om ovan, men kanske ännu mer för att kunden ska kunna lita på 

att de får ”pålitliga råd och opartisk information”.
49

 När de gäller alkoholfria alternativ skriver 

de däremot ut namn och märken. Där är inte kravet på märkesneutralitet lika hårt därför att 

Systembolaget inom detta område är en aktör på en konkurrensutsatt marknad.
50 Dessutom 

finns betydligt färre sorter av dessa för att tipsa om typer. 

 

Drink & tilltugg 

”Drink & tilltugg” finns som temanamn eller vinjett i tre av de nummer jag analyserar och där 

hamnar fokus på drycken som i detta fall alltså är drinkar man blandar själv och till det tips på 

tilltugg. 

Huvudtemat för att tala om alkohol i positiv bemärkelse här är njutning, vilket 

som sagt hör till topiken nytta.
51

 Koppling mellan mat och dryck finns kvar. Man lägger till 

ett tips på tilltugg eftersom man verkar mena att mat och dryck hör ihop. I det allra första 

numret av Bolaget handlar detta uppslag om ”cognacsgroggen” och består av ett recept på 

cognacsdrink, ett recept på alkoholfri drink och ett recept på tilltugg, nämligen Petit-chouer 

med lax- och limeröra.
52

 Receptet på tilltugg kan bidra till att göra alkoholen mindre laddad, 

det handlar inte om att dricka sig berusad utan det handlar om att njuta av god mat och dryck.  

Det blir på så sätt ett mer sofistikerat sätt att tala om alkohol. I nummer 1 2004 handlar detta 

uppslag om ”fruktbomber” och man fokuserar på frukternas aromer och även här kommer 

                                                           
47

 Bolaget 2012:1, s.18.  
48

 Lindqvist Grinde 2008, s.162. 
49

 Bolaget 2002:1, s. 3. 
50

 Mail från Systembolagets kommunikationsavdelning, Anna Larsson Projektledare Butikskommunikation 
(2012-10-10) Finns i uppsatsförfattarens ägo. 
51

 Grinde Lindqvist 2008, s.162.  
52

 Bolaget 2002:1, s.4-5. 
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njutningen in. Man ger tre recept på drinkar och några exempel på tilltugg nämligen salta 

pinnar, chips och nötter, dock inget recept.
53

 Men man menar återigen att en god dryck 

behöver något gott tilltugg – det handlar om att njuta av smaken och inte uppnå berusning. I 

båda dessa nummer ges även recept på alkoholfria drinkar. I nummer 1 2006  handlar det om 

”gröna smaker” med fokus på alkoholfritt. Man ger tre recept på drinkar med grönsaker och 

örter.  Samtliga drinkar är alkoholfria, men för den som inte vill ha alkoholfritt anges mängd 

och sort alkohol att tillsätta drinkarna. Till detta ges ett enkelt recept på tilltugg – grevéfyllda 

oliver.
54

 Detta inslag återkommer inte i de senare numren av mina urval och heller inte 

någonting motsvarande, men efter mailkontakt med Bolagets chefredaktör Staffan Brännstam 

framkommer att vinjetten ”Drink & tilltugg” inte är helt och hållet bortplockad utan kan göra 

ett inhopp när som helst.”
55

 

 

Säsong 

”Säsong” är en återkommande rubrik som dyker upp då och då. I mitt urval återkommer det 

fyra gånger.  I tidningens början ingick ”Säsong” i kategorin eller temat Mat och dryck i 

kombination då man tar upp något typiskt för säsongen och kopplar det till dryck. I nummer 1 

2002 menar man att sparris är ett säkert vårtecken och man reder ut vilken dryck som bäst 

passar till.
56

 I nummer 1 2004 lyfter man fram grytor som säsongsbaserat och tipsar om 

lämpliga drycker.
57

 Återigen har vi alltså kombinationen mat och dryck och det skulle jag 

kalla en sambandstopik. Som i de andra inslagen ger man inte specifika tips på 

dryckesmärken utan man ger mer generella tips för att värna om märkesneutraliteten.  

Men detta återkommande inslag förändras med tiden. Från och med nummer 1 

2010 skulle tidningen börja spegla säsongens nyheter och trender,
58

 och därmed blir detta 

inslag istället en sammanfattning av hela tidningen och alltså hela säsongen. Man talar om de 

maträtter som man ska laga under ”Mat & dryck” och om de drycker och dryckestips man 

kommer presentera i tidningen. 

 

 

 

                                                           
53

 Bolaget 2004:1, s.4 – 5. 
54

 Bolaget 2006:1, s.4 – 5.  
55

 Mail från Bolagets chefredaktör Staffan Brännstam (2012-04-19) Finns i uppsatsförfattarens ägo. 
56

 Bolaget 2002:1, s.12 – 13. 
57

 Bolaget 2004:1, s.12 – 13. 
58

 Mail från Bolagets chefredaktör Staffan Brännstam (2012-04-10 och 2012-04-19) Finns i uppsatsförfattarens 
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Övrigt inom Mat och dryck i kombination 

I nummer 1 2012 finns ett annat inslag under temanamnet ”Mat & dryck” där resten av 

rubriken lyder ”Matcha mat & dryck”. Detta är ett faktauppslag om att kombinera mat och 

dryck.
59

 I nummer 1 2008 finns ett liknande inslag som heter ”Fakta: Röd måltidsharmoni” 

som handlar om hur man kombinerar rött vin med mat.
60

 I samma nummer finns ett inslag om 

ost, där en liten ruta ägnas åt hur man kombinerar ost med dryck.
61

 I nummer 1 2010  finns ett 

uppslag som heter ”Webben: dryckesnyckeln” där man dels gör reklam för Systembolaget.se 

och deras webbtjänst ”dryckesnyckeln” dels ger lite grundläggande kunskap i kombination av 

mat och dryck.
62

 Alla dessa bidrar till att stärka sambandet mellan mat och dryck, och skulle 

därför gå under min sambandstopik. 

 

 

Dryckeskunskap 

Inom detta tema placerar jag reportage och artiklar om drycker, om deras hemland och om 

druvorna de är gjorda på.  Det är i regel ca tre olika artiklar och reportage i snitt per nummer. 

De flesta nummer har återkommande temanamn eller vinjetter som ”Dryck” och 

”Druvporträtt” och i ett av dessa nummer används temanamnet ”Vinland” som egentligen de 

flesta nummer skulle kunna ha eftersom det finns ett sådant reportage i nästan alla nummer. 

 

Vinland 

I nummer 1 2002 under temanamnet ”Dryck” finns ett reportage om ungerska viner. Denna 

artikel behandlar Ungern som land och som vinproducent. Man lyfter fram det speciella i just 

deras viner och verkar vilja uppmuntra kunden att våga prova nytt och inte bara gå på kända 

druvnamn. Ungern har enligt detta uppslag mycket att erbjuda.
63

 Här kan man spåra en 

härstamningstopik som ju egentligen hör till topiker om personer, 
64

 men som jag tycker 

passar utmärkt i detta sammanhang. På så sätt gör man saken till en vetenskap – vin är mycket 

mer än bara alkohol, det har ett ursprung som är värt att veta om. 

Reportage om olika länder återkommer och i nummer 1 2004 heter detta inslag 

”Vinland: Chile” och handlar givetvis om Chile. Man beskriver landskapet och hur detta 

                                                           
59

 Bolaget 2012:1, s.32 – 34. 
60

 Bolaget 2008:1, s.28 – 30.  
61

 Bolaget 2008:1, s.20 – 21. 
62

 Bolaget 2010:1, s.30 – 31. 
63

 Bolaget 2002:1, s.8 – 11.  
64

 Lindqvist Grinde 2008, s.131. 
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landskap påverkar vinet, man beskriver deras metoder och vad som blir speciellt med just 

viner från Chile.
65

 

I nummer 1 2006 finns två reportage av detta slag under temanamnet ”Dryck”. 

Dels har vi ett om Sicilien som heter ”Siciliens nya ansikte” där man lyfter fram det specifika 

i Siciliens viner och beskriver deras tillverkningsmetoder, vilka druvor de använder och även 

ger en sammanfattning av dess vinhistoria.
66

 Dels har vi ett om Australien ”Undret från `down 

under´”. 
67

 

I nummer 1 2008 handlar detta inslag om ”Portugal”
68

 och ser likadant ut som i 

tidigare nummer, men i nummer 1 2010 har vi istället för dessa djupgående inslag om 

vinländer tre lite annorlunda inslag som ger mer ytlig information om själva landet men ändå 

kan härledas ur att man söker sig tillbaka till dryckens ursprung. Vi har två under temanamnet 

”Dryck”: ”Nord mot syd” där Nordamerika ställs mot Sydamerika och man talar om likheter 

och skillnader i deras vin.
69

 ”Australien tar nya tag ”
 
där man skriver om hur Australien håller 

på att förbättra sin vinproduktion.
70

 Och vi har ett inslag under temanamnet ”Fakta” som heter 

”Ölskolan del 2 – Belgien” och alltså handlar om öl istället för vin.
71

 Dessa tre artiklar 

behandlar dryckernas ursprung men inte alls i lika hög grad som i de andra numren, utan detta 

är mer övergripande och man ger inte några landskapsblickar. På samma sätt är det i nummer 

1 2012. Där handlar det också om öl, nämligen ”Tyskt öl”
72

 men även här saknas en 

fokusering av själva landet till förmån för drycken. Alla dessa sistnämnda kan ändå sägas ha 

härstamning som övergripande topik även om det inte blir lika tydligt och får lika stor 

betydelse som i tidigare nummer. Men det är ändå ursprunget man vänder tillbaka till för att 

finna stoff.  

 

 

Druvporträtt 

Alla nummer utom de två sista i mitt urval har ett inslag som heter ”Druvporträtt”. Det ser 

likadant ut i alla nummer och är uppbyggt som en intervju med en druva av en speciell typ, 

unik i varje nummer, och man lyfter fram dess specifika karaktärsegenskaper. I nummer 1 
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66
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2002, alltså det allra första numret av Bolaget, inleds eller motiveras inslaget så här: ”Det är 

oftast druvsorten som ger ett vin karaktär. Man skulle till och med kunna säga att olika druvor 

har olika personligheter.”
73

 I nummer 1 2004 intervjuas druvan Tempranillo och intervjun 

inleds som följer:  

Hej, du verkar glad… 

    – Gracias! Min brist på surhet är dock mitt största problem. Jag blir aldrig sur för nånting. 

Problem? Det är väl skönt?  

   – Si , det tycker jag! Men inte vinkonnässörerna. ”För lite syra”, säger de och rynkar på näsan.
74

 

 

Inom detta temanamn väljer man att lyfta fram en viktig beståndsdel av vinet. Man kan alltså 

säga att det rör sig om topiken beståndsdelar.
75

  Förutom att detta är ett sätt att hitta stoff för 

att överhuvudtaget kunna tala om alkohol är detta också ett sätt att göra saken mer komplex 

och djup genom att dela upp saken i dess beståndsdelar. Det blir på så sätt till en kunskap.  

De väljer dessutom att lägga upp inslaget som ett personporträtt. Beståndsdelen 

– druvan – blir en person. Inom stilistiken kallas detta grepp för personifikation eller 

prosopopeia. Detta är en trop som bygger på att något dött, stumt eller frånvarande ges liv 

eller röst.
76

 Detta kan också kallas besjälning och genom detta grepp skriver Lennart 

Hellspong i Konsten att tala att man kan skapa ett mer levande intryck av det man talar om.
77

 

Just när det kommer till topiker skulle jag säga att detta bygger på topiken 

karaktärsegenskaper,
 78

 men med samma mål och utgångspunkt som inom stilistiken – man 

gör druvan levande och intressant för läsaren. Så karaktärstopiken hjälper till att finna stoff 

för att tala om beståndsdelen druvan på ett intressant sätt. Man lägger upp det som en intervju 

och lyfter fram druvans personlighet. En bild på druvan formad som ett människoansikte med 

ögon, näsa och mun finns till varje intervju och varje ansikte är unikt. Det finns även en 

faktaruta till varje druvporträtt. 

Vid mailkontakt med redaktionen för Bolaget skrev Staffan Brännstam följande 

angående att detta inslag saknas i mina senaste nummer:  

Druvporträttet är nog den mest uppskattade vinjetten av alla. Det allra sista – ungerska furmint – 

”intervjuades” i Bolaget 4-2009. Därefter kände jag att det bara fanns obskyra o mindre intressanta 

sorter kvar så jag lyfte vinjetten.
79
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Fakta om alkoholdryck 

I nästan alla nummer finns minst ett inslag med fakta om en specifik dryck med fokus på 

exempelvis dess historia, antingen under temanamnet ”Fakta”, ”Dryck” eller ”Historiskt”.  

I nummer 1 2002 handlar detta inslag om ”Anissprit”. Här kan vi finna information om att 

anisspriten finns i flera former från flera länder runt Medelhavet. Vi har pastis från den 

franska rivieran, sambuca från Italien, ouzo från Grekland, raki från Turkiet och arak ifrån 

Libanon. Man tar upp de gemensamma ingredienserna och förklarar hur man gör denna 

sprit.
80

  Alltså är detta uppbyggt av topikerna härstamning och beståndsdelar. 

Tillverkningsmetoden skulle kunna ses som svaret på en av de sju frågorna: vem, vad, var, 

när, hur, varför och med hjälp av vad? Dessa tillhör en allmän topik ”som är särskilt effektiv 

för att finna material för att beskriva mänskliga handlingar”.
81

 Dessa drycker görs ju av 

människan även om fokus i dessa fall är allt annat än vem som gör dem. Av dessa frågor är 

frågan som besvaras när man beskriver tillverkningsmetoden ”hur?”. Beståndsdelarna kan 

även ses som svar på frågan ”med hjälp av vad?”, härstamningen som svar på ”var?” och 

anissprit som svar på frågan ”vad?”.  

  En liten men viktig del i inslaget om anissprit behandlar också hur man bäst 

kombinerar denna dryck med mat, dvs. en sambandstopik.  

I 2004 års nummer handlar det om ”Japansk Sake” med lite fakta om ordet sakes 

betydelse och ursprung samt dess uttal.  Man skriver om den väldigt omständliga 

tillverkningsprocessen och om vad drycken är gjord av. Så skriver man också lite om dess 

tillverkningshistoria – att kvinnor förr tuggade riset och spottade ut smeten för att låta den jäsa 

med hjälp av salivens enzymer. Mat och dryck i kombination får en ganska stor plats och man 

skriver om vilken typ av mat denna dryck passar till.
82

 Topikerna är därför beståndsdelar, 

samband och tillverkningsmetod som svar på frågan ”hur?” av de sju frågor jag nämnde 

tidigare och etymologi. Grinde skriver om etymologi som topik i Klassisk retorik för vår tid 

att det handlar om termens betydelse och dess ursprung och att detta hjälper till att uttömma 

allt som finns att berätta om en sak.
83

 Vi har även en topik som rör historia. Grinde menar att 

en historisk bakgrundsteckning kan ge liv åt en framställning och menar att ”Historien och 

framtiden” är en topik.
84

 Genom denna topik sätter man sitt ämne i en kontext.
85

 

                                                           
80

 Bolaget 2002:1, s.30 – 31. 
81

 Lindqvist Grinde 2008, s.127 – 128. 
82

 Bolaget 2004:1, s.8 – 11. 
83

 Lindqvist Grinde 2008, s.142. 
84

 Lindqvist Grinde 2008, s.150. 
85

 Lindqvist Grinde 2008, s.149. 



 
Linn Pettersson  Retorik C, Uppsats 15 hp 
 

 
 

20 

I nummer 1 2006 handlar det om ”Absint” och inslaget går under temanamnet 

”Historiskt”. Det är således ett historiskt inslag som behandlar myten om absint. Man skriver 

om absintens historia och dess historiska användning, den användes bland annat som doping 

för konstnärer. Man skriver om den viktiga ingrediensen tujon och slår fast att det är farligt, 

men också att det krävs väldigt mycket för att det ska bli giftigt. Man berättar att drycken 

förbjöds i några länder och att den numera innehåller betydligt mindre tujon. I en faktaruta 

berättas bland annat vart ordet härstammar ifrån och om hur tillverkningen började.
86

 Här 

skulle jag säga att topikerna är: historia, beståndsdelar och etymologi.  

 I 2008 års nummer handlar det om ”Lager” och inslaget inleds med siffror och 

statistik som visar på denna drycks popularitet. Lite historia ges, bland annat om klostrens 

betydelse för drycken. Man nämner ordets ursprung och pratar om vad drycken innehåller. 

Man avslutar med en mening om att lagern passar den mesta maten. 
87

 Topikerna blir således 

historia, beståndsdelar, etymologi och lite samband. Siffrorna över dess popularitet kan ses 

som ett bevis på dess goda anseende. Popularitet och högt anseende behöver dock inte 

sammanfalla, någonting väldigt populärt kan ju samtidigt ha lågt anseende men i detta fall 

verkar det sammanfalla. Grinde menar att anseende är en topik som rör personer,
88

 men jag 

ser inget hinder i att den även kan användas för att lyfta fram en saks anseende. Eller kanske 

kan Gerhardus Johannes Vossius topik fortuna/ framgång, som omfattar rikedomar, 

hedersbetygelser och liknande passa ännu bättre.
89

 

  I 2010 års nummer finns det ingen renodlad artikel under denna kategori. 

”Ölskolan del 2: Belgien” handlar visserligen om öl men jag valde att placera den under 

vinland, då det mer handlar om specifikt belgiskt öl och Belgien.  

I 2012 finns två artiklar och reportage under denna kategori. Vi har ”Historiskt: 

Avecens historia” som handlar om ordet Avecs betydelse och ursprung. Man slår fast att de 

allra flesta lexikografer tolkar ordet som en ”spritdryck, ofta cognac eller likör, som serveras 

som tillbehör till kaffe”.
90

 Denna artikel har alltså topiken etymologi som grund. Och även 

definition, då man genom att tolka ordet reder ut vad avec verkligen är.  Den andra artikeln är 

”Trend: Naturvin” där man försöker definiera vad naturvin är. Man skriver om 

tillverkningsmetoder och skillnaden mot ekologiska viner och likhet med biodynamiska. 
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Likhet och skillnad är topiker som kan användas på olika sätt, dels för att förklara vad eller 

hurdant något är, dels för att skapa argumentationer. Man kan likna det vid något bra så att 

dess status höjs och skilja det från något dåligt.
91

 I detta fall används dessa topiker genom att 

man liknar och skiljer naturvin, som är relativt nytt, vid drycker som är mer välkända för 

kunderna. Helt enkelt har de en pedagogisk funktion. Topikerna blir således likhet, skillnad, 

svar på frågan ”hur?” och framförallt definition.  

 

Övrigt inom Dryckeskunskap 

I nummer 1 2008 har vi inslaget ”Råvara: Ek” som handlar om hur ekfaten vissa viner lagras i 

ger smak åt vinet. Man nämner även att vissa vinmakare av ekonomiska skäl använder 

ekstavar för att få till smaken av ek. 
92

 Till största delen bygger denna artikel på topiken 

beståndsdelar då eken alltså blir till ett med vinet när ekaromerna tas upp av vinet. Man kan 

även säga att topiken som svar på frågan ”hur?” berörs, i och med att det är en del av 

tillverkningsmetoden. 

 I nummer 1 2010, har vi inslaget ”Fakta: Vinet är klart!” Det handlar 

om hur man tillsätter äggvita i viner för att göra dem rena och klara. Det handlar även om 

andra saker man kan tillsätta vinet för att rena det: husbloss, gelatin och bergsleran bentonit. 

Man skriver att: ”Idén med klarningsproceduren är att alla oklarheter, inklusive 

klarningsmedlet, tas bort ur vinet när äggvitan eller husblosset väl sjunkit till botten i 

vintanken.”
 93

 Här skulle jag säga att det därför bygger på en beståndsdelstopik, även om 

denna beståndsdel alltså försvinner ur vinet efter reningsprocessen. Det rör sig också om 

tillverkningsmetod – alltså topiken som svar på frågan ”hur?” 

 I nummer 1 2004 finns en artikel som heter ”Förslutningar: Kork eller 

kapsyl”. 
94

 Till viss del handlar det om själva drycken, då kork kan förstöra vinet, men mest 

handlar det om förslutningen på flaskan och man berättar om hur man framställer korken och 

om korken som statussymbol för fina viner. Flaskan och korken eller kapsylen är ju trots allt 

ändå en del av den färdiga produkten, så hursomhelst kan det sägas vara en beståndsdel och 

den grundläggande topiken blir därför beståndsdelar. 
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Alkohol och hälsa 

Under detta tema finns i princip bara en artikel eller reportage i varje nummer som kan handla 

om allt ifrån vinallergi till missbruk. Detta är en mycket viktig punkt då det ingår i 

Systembolagets avtal med staten att upplysa om farorna med alkohol.
95

 Det är framförallt här 

jag har möjlighet att undersöka hur de går till väga för att varna för alkoholens baksidor. 

Dessa har temanamnet eller vinjetten ”Alkohol& hälsa” i tidningen, utom i nummer 1 2012 då 

det istället heter ”Dryck & hälsa”. 

  I det allra första numret handlar det om vinallergi och det berättas om vilket 

ämne i vinet det är man kan reagera på och vad dessa ämnen har för funktion i vinet. Bolaget 

ger tips dels om vilka viner man kan dricka, dels om receptfri medicin. De lånar kunskap, 

auktoritet och trovärdighet av en allergolog och en laboratoriechef. I artikelns slut hänvisar de 

vidare till sin egen hemsida under rubriken ”Alkoholens risker” och till Astma- och 

allergiförbundet. 
96

  I nummer 1 2004 handlar det istället om hur alkohol påverkar vikten och 

Bolaget försöker reda ut sambandet mellan övervikt och alkoholkonsumtion. De skriver om 

forskning och undersökningar som dock visar väldigt olika resultat. En professor och 

överläkare samt en dietist får ge kunskap och auktoritet och professorn menar att det är svårt 

att säga om det just är alkoholen som gör att någon går upp i vikt eller om det snarare är 

maten han eller hon äter före, under och efter drickandet. 
97

 I nummer 1 2006  handlar det om 

sömn och om alkohol som sömnmedel.
98

  Bolaget reder ut hur alkoholen påverkar sömnen. I 

en ruta ger de även sömntips. De tar hjälp av sömnforskare och professorer i psykiatri. De 

menar att för att slippa problem med sömn är det bästa så klart att sluta dricka men de skriver 

även att ”de allra flesta normalkonsumenter vill nog trots allt fortsätta att kunna ta en drink, en 

öl eller ett glas vin ibland”.
99

 Efter detta uttalar sig en professor istället om när på dygnet man 

inte bör dricka om man har sömnproblem. Detta visar på att Bolaget helst undviker pekpinnar 

och istället ger svar med välvilja mot kunderna. Då man vet att de förmodligen inte helt vill 

sluta dricka, ger man istället råd utifrån det. 

I nummer 1 2008 handlar det om levern. De talar om skrumplever och 

levercancer och menar att för levern är det bättre att dricka bara på helgen än lite varje dag då 

                                                           
95

 Systembolaget ”Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten”, 
http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_15029/cf_364/avtal_staten_maj2011_slutversion.pdf (2012-
09-11) 
96

 Bolaget 2002:1, s.28 – 29.  
97

 Bolaget 2004:1, s.28 – 29.  
98

 Bolaget 2006:1, s.20 – 21.  
99

 Bolaget 2006:1, s.21. 

http://www.systembolaget.se/ImageVaultFiles/id_15029/cf_364/avtal_staten_maj2011_slutversion.pdf


 
Linn Pettersson  Retorik C, Uppsats 15 hp 
 

 
 

23 

levern behöver tillfällen att få vila. Att äta i samband med att man dricker alkohol minskar 

den skadliga effekten på levern. En docent och överläkare på Gastrocentrum, Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge ger kunskap och auktoritet.
100

  

I nummer 1 2010 handlar det om alkohol och sex. De skriver dels om hur 

alkoholen påverkar sexualiteten kortsiktigt och dels om hur den påverkar långsiktigt. De 

beskriver väldigt utförligt vad det är som händer i kroppen, framförallt hos män och de lånar 

kunskap från inte mindre än fyra olika auktoriteter.
101

 

I nummer 1 2012 handlar det om alkoholmissbruk och det fokuseras på ”den 

osynliga majoriteten” som utgörs av de som dricker för mycket men i övrigt lever ett väl 

fungerande liv. Auktoriteten i detta inslag, professor och överläkare Sven Andréasson har 

öppnat en mottagning just för dessa personer i Stockholm, och det handlar mycket om denna 

mottagning. Läsaren hänvisas vidare till att läsa mer om mottagningen på dess hemsida.
102

  

Systembolaget har ju som sagt enligt staten ett ansvar att upplysa om alkoholens 

baksidor och hur går de då tillväga för att göra detta? Jo, det hanterar det på ett sätt där de 

struntar i pekpinnar och de anklagar inte någon. Man upplyser istället kunderna/läsarna så att 

de själva kan göra rätt val.  Man kan alltså säga att de gör det på ett omtänksamt sätt – det är 

för kunden de lyfter fram detta då de vill att kunden ska må bra och ha kontroll över sitt 

drickande. Här finner vi alltså dygdtopiker som hör till den demonstrativa genren.
103

 Dessa 

lyfter fram Systembolagets starka sidor fast inte genom att påpeka dem som i ett 

demonstrativt hyllningstal utan istället genom att visa dem. Dessa är framförallt omtanke och 

kunskap, något jag skulle säga är två moderna dygder. Grinde skriver i Klassisk retorik för 

vår tid att ordet dygd kanske inte är så gångbart i Sverige idag och att vi därför bör påminna 

oss om ordets ursprungliga betydelse: ”ordet dygdig är nära besläktad med orden duktig och 

duglig. […]Ursprungligen står dygden närmast för ett slags dådkraft och duglighet”.
104

  

Systembolaget vill sina kunder väl, därför låter man dem ta del av denna kunskap. Och man 

gör det dessutom inte så svårt för kunderna att ta till sig råden då man anpassar dem efter 

deras situation så mycket som det går. Dessa dygder – omtanke och kunskap – blir till en stor 

del av företagets ethos.  Dessutom förespråkar man på dessa sidor måttlighet som är en av de 

fyra kardinaldygderna.
105

  På områden där Systembolaget inte själva har kunskapen ser de till 
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att låna den från auktoriteter på området. Auktoritet nämns som topik hos bl.a. Weaver (dock 

hamnar den lägst i hans rangordningslista) och hos Patrik Mehrens.  Mehrens menar att 

auktoritet är en allmän topik, som står de konstlösa bevisen nära och den kan användas för att 

öka resonemangets trovärdighet.
 106

 Även Weaver menar att auktoritet är en extern källa och 

han skriver också att ett argument baserat på auktoritet endast är så bra som auktoriteten 

själv.
107

 I fallet med Systembolaget tycker jag dock att denna topik tjänar främst till att 

förstärka deras eget ethos. Ethos handlar om trovärdighet och Systembolagets trovärdighet 

ökar givetvis när de tar hjälp av experter. Ethos handlar även om välvilja eller omtanke som är 

en av dess tre grundpelare (eunoia).
108

 Välvilja visar Systembolaget genom att de lånar in 

kunskap att erbjuda läsaren när deras egen inte räcker till. 

På dessa sidor finner man även topiken nytta. Det som tas upp här är av nytta för 

läsarens hälsa. Just vinallergi behöver ju inte drabba alla, men saker som hur levern hanterar 

alkohol och hur vårt sexliv kan påverkas rör alla som dricker alkohol. Även topiken 

konsekvenser kommer in, fast med viss modifikation. En konsekvens ska ju alltid följa på en 

viss orsak,
109

 men i detta fall rör det sig mer om en möjlig konsekvens – saker som kan hända 

om man dricker alkohol. En annan konsekvens som är en riktig konsekvens som alltid följer 

av att man dricker alkohol (dock tillräckligt mycket) är berusningen, men detta är absolut inte 

något som Bolaget lyfter fram utan här ser man tydligt vilka egenskaper de väljer att dölja.  

 

 

Övrigt - Icke återkommande  

Det finns en del teman och artiklar som bara finns i enstaka nummer. I nummer 1 2010 har vi 

”Fakta: Klimatförändringar” som handlar dels om klimatförändringar i sig, men även om hur 

de påverkar vinet. Man menar att ”klimatet kommer att rita om vinkartan”.
110

 Speciellt 

Champagne anses vara ett särskilt utsatt område. Istället för att blicka bakåt som i fallet med 

topiken historien, blickar man här framåt och det rör sig således om topiken framtiden.
111

 Man 

skriver om hur ett väldigt aktuellt problem kan påverka alkoholhaltiga drycker i framtiden. 

                                                           
106

 Patrik Mehrens Logosargumentation  En översikt, 2004, s.11 – 15. 
http://www.littvet.uu.se/digitalAssets/40/40043_Patrik-Mehrens-Logosargumentation.pdf (2012-10-29)  
107

 Richard Weaver ”Language is Sermonic”  The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the 
Present, Patricia Bizzell &Bruce Herzberg (red.)Boston, New York: Bedford/St. Martin’s 2001 s.1354, 1357. 
108

 Hellspong 2004. s.177 – 178. 
109

 Lindqvist Grinde 2008, s.148. 
110

 Bolaget 2010:1, s.20. 
111

 Lindqvist Grinde 2008, s.150. 

http://www.littvet.uu.se/digitalAssets/40/40043_Patrik-Mehrens-Logosargumentation.pdf


 
Linn Pettersson  Retorik C, Uppsats 15 hp 
 

 
 

25 

I nummer 1 2002 har vi ”Doft: näsan” som handlar om luktsinnet, om 

feromoner, om att kvinnors luktsinne generellt är bättre än männens, om att man kan träna 

upp sitt luktsinne eller i alla fall förmågan att sätta ord på och identifiera dofter. Även i 

nummer 1 2004 handlar det om luktsinnet i ”Vinskolan del 3: Doft”. Det handlar om hur man 

bäst luktar på vin.
112

 Här skulle jag vilja lägga till en topik – nämligen sinnen. Man fokuserar 

på ett sinne, i detta fall luktsinnet och skriver om dryckerna utifrån det.  

I nummer 1 2006 har vi inslaget ”Fakta: Slow Food”
113

 som helt enkelt reder ut 

begreppet slow food som man hade som ”Mat& dryck” inslag i samma nummer. Den 

uppenbara topiken kan därför sägas vara definition, medan det även finns en dold 

sambandstopik som ligger bakom att man överhuvudtaget skriver om detta i denna tidning. 
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Slutsats och sammanfattning 

Mina frågeställningar gällde hur Systembolaget i sin kundtidning Bolaget finner ett sätt att 

tala om alkoholdrycker i positiv bemärkelse med tanke på alla restriktioner eller 

omständigheter som den retoriska situationen innebär samt hur Systembolaget förhåller sig till 

uppdraget att varna för faran med överdriven konsumtion. För att kunna svara på detta redde 

jag först ut Systembolagets specifika retoriska situation och framförallt denna situations 

retoriska omständigheter med hjälp av Lloyd F. Bitzers teori. Jag kom fram till att det 

huvudsakliga behovet (exigence) för Systembolaget är att bevara monopolet. Publiken 

(audience) är i stort sammanhang hela svenska folket men i just fallet tidningen är de endast 

kunder. De retoriska omständigheterna (constraints) är följande: krav på märkesneutralitet, 

krav om upplysning om alkoholens risker, ge god service, förmedla kunskap och sälja med 

ansvar samt vara lättillgängliga och erbjuda ett brett sortiment. 

Sedan tog jag steget vidare till att undersöka hur man skriver om alkohol i 

tidningen med tanke på dessa restriktioner. Närmare bestämt undersökte jag vilka topiker som 

användes. Ett återkommande tema som är ett uppenbart sammanhang där det är accepterat att 

tala om alkoholens njutningar är Systembolagets koppling mellan mat och dryck. Genom hela 

tidningen återkommer denna koppling så att man som läsare till slut nästan automatiskt tänker 

dryck och mat som en helhet. Detta ser jag som en form av sambandstopik. Det har dock varit 

svårt att hitta en redan namngiven sambandstopik. Perelman talar om liknande saker men jag 

fann inte att hans termer passade in helt, så jag föreslog att helt enkelt lägga till en 

sambandstopik. Denna sambandstopik fungerar som ett sätt att koppla samman Systembolaget 

och dess alkoholhaltiga drycker med mat. Även topiken sinnen är en sådan jag vill lägga till i 

topikförrådet. Sinnen, eller mer specifikt luktsinnet i fallet Bolaget, fungerar som en plats att 

hämta stoff ifrån för att kunna tala om alkoholdryck. 

Härstamning är en topik som återkommer. Genom att återvända till ursprunget 

kan man göra saken, alltså alkoholhaltiga drycker, till en vetenskap – det handlar inte om 

drycken i sig utan om hur den blir till, i vilket land och distrikt.  Detta är ju egentligen en 

topik som hör till person, men jag ser inget hinder i att det även används på saker. 

Beståndsdelar är ännu en återkommande topik – även detta bidrar till att saken blir en 

vetenskap. Genom att fokusera på härstamning och beståndsdelar, lyfter man fokus från 

ruseffekt och gör saken till en seriös vetenskap. 
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Genom att koppla alkoholdrycker till antingen mat eller till ett större 

intresseområde fyllt av kunskap blir det ett sofistikerat och accepterat sätt att tala om alkohol. 

Ingenstans i numren jag valt lyfts berusningen fram som något positivt. 

 Nytta är ytterligare en topik som används. Nyttoaspekten används på två 

mycket olika sätt. Dels nytta i form av njutning som är en kortsidig aspekt, dels en långsidig 

aspekt som är nytta för hälsan. 

Uppgiften att varna för farorna förknippade med alkohol har sitt givna utrymme 

i varje nummer, även om denna del inte är så stor. Det rör sig om ett uppslag per nummer 

under temat ”Alkohol & hälsa” med fakta om allt ifrån vinallergi till missbruk. De talar om 

dessa problem utan pekpinnar och utan att döma någon. Här kunde jag finna dygdtopiker som 

lyfter fram Systembolagets starka sidor: som omtanke och kunskap. Dessutom förespråkar 

man där måttlighet som är en annan dygd. Man använder auktoriteter som får berätta om sina 

kunskapsområden. Allt detta bidrar till att bygga upp Systembolagets ethos till ett företag som 

vill sina kunder väl.   

Systembolaget visar genom hela tidningen sin kunskap, något som var viktigt i 

kundmötet – de kan allt om viner, mat och dryck. Och där det finns brist i deras eget 

kunnande, framförallt på ansvarssidorna tar de hjälp av experter. Man kan alltså lita på att 

Systembolaget kan ta reda på allt. De har en stor krets av expertis både inom Systembolaget 

och utanför. Även här kommer omtanken in – de vill att kunderna ska lära sig mycket som 

möjligt, för som de själva säger är kunskap vägen till ett sunt drickande.
114

 

Alla dessa topiker erbjuder ställen att ta avstamp i för att tala om alkohol på 

olika sätt. Det är ett ganska brett spektra av topiker som Systembolaget använder i 

kundtidningen Bolaget och detta bidrar till att göra tidningen både intressant och varierande. 

Att som i fallet ”Druvporträtt” först dela in saken i sina beståndsdelar för att sedan tala om 

beståndsdelen, druvan, som en person ger en väldigt speciell och avancerad utsiktsplats vilket 

också resulterar i att det blev det mest omtyckta inslaget i tidningen, enligt chefredaktören 

själv.  
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