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Media and journalists influence the Swedish democracy and form opinions among the 

public. With this is mind, media has a responsibility to be a critical institution and to 

strive for impartial reporting. However, it can be argued that party political opinions are 

embedded within media organisations hence, preventing neutral reports. With this in 

mind, Systembolaget, the Swedish alcohol monopoly, becomes especially interesting. 

Partly, because CEO, Magdalena Gerger, recently wrote a debate article protesting a 

motion allowing direct sales from small business alcohol producers. Additionally, 

Systembolaget has a unique position of power in the Swedish society. 

 

The purpose of this thesis is to explain which generalised image of Systembolaget that 

is portrayed based on articles from the four largest Swedish newspapers: Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, over the course of one year. In 

order to meet the purpose, a quantitative content analysis was conducted, where 412 

articles from the selected newspapers were analysed. A qualitative method was then 

used to analyse expressed opinions towards Systembolaget. 

 

The findings indicate that a majority of the articles about Systembolaget tended to be 

“neutral” (e.g. beverage tips). Furthermore, none of the analysed articles were written 

with an auditing perspective on Systembolaget. Finally, the thesis concluded that there 

is a difference between the selected newspapers reporting on Systembolaget. 

 

Future research should strive to further look into the reporting of Systembolaget through 

time. 
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Introduktion  

Följande studie ger ett perspektiv av vilken bild Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet erbjuder mediekonsumenterna av Systembolaget som 

en statlig makthavare och aktör på marknaden. Den syftar också till att kartlägga under 

kalenderåret 2017 vilka ämnen som främst tas upp samt hur de paketeras i samband 

med företaget. Systembolagets monopolställning ger företaget en unik position som 

ensam aktör på marknaden och gör därför mediers granskning av det statliga företaget 

särskilt intressant. 

 

1 Inledning 

Medier och journalister påverkar Sveriges demokrati och opinionsbildning (Nord & 

Strömbäck, 2012). Med andra ord, aktörer och distributörer av nyheter och information 

präglar den bild av det svenska samhället som befolkningen erbjuds. Journalistiska 

forskningsteorier likt agendasättande och priming belyser mediers påverkan på 

mottagaren och innebär att dennes prioriteringar och synsätt kring samhällsfrågor kan 

förändras. Medier kan alltså genom journalistisk rapportering, eller avsaknad av den, 

styra vilka frågor som befolkningen anser vara viktiga. Med detta i åtanke har även 

svenska medier en betydande demokratisk makt i samhället som även inkluderar att 

styra opinionsbildning (McQuiall, 2010). 

 

Hallin och Mancini (2004) utvecklade tre demokratiska modeller av medier och politik 

som världens länder delas in i. Författarna menar att Sverige tillhör den demokratisk-

korporativistiska modellen där medier är professionella och välutvecklade med en hög 

grad av statlig styrning. Slutsatserna som drogs grundar sig i att statliga medier i länder 

som Sverige har tydliga riktlinjer att följa som ska slå vakt om demokratin och 

pressfriheten. Hallin och Mancini (2004) poängterar att pressfrihet är viktigt för länder 

tillhörande den demokratisk-korporativistiska modellen eftersom inom den anses 

medier vara en social institution snarare än privata affärer. Därmed blir också uppgiften 

att granska statliga makter en del av samhällsmodellen. 

 

Den svenska staten har genom åren utfört flera pressutredningar kring mediers ställning 

och uppdrag i samhället. Den senaste fastslog att medier har tre huvuduppgifter i det 

demokratiska samhället: att informera, att granska makten samt att utgöra ett forum för 
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debatt (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). I den rådande konkurrerande mediala 

branschen har medier stort behov av att uppfattas som trovärdiga för att öka dess 

legitimitet. Detta innefattar bland annat enligt pressetiska regler att sträva efter en 

neutral journalistisk rapportering (Nord & Strömbäck, 2012). 

 

I Sverige arbetar medier av fri vilja under pressetiska publicitets- och yrkesregler 

utvecklade från de restriktioner som finns anlagda i yttrandefrihetsgrundlagen och 

tryckfrihetsförordningen (Nord & Strömbäck, 2012). Svenska Journalistförbundet 

(2018a) rättar sig även efter gemensamt framtagna spelregler för press, radio och tv. 

Inom publicitetsreglerna står bland annat “hör båda sidor”, alltså ligger det i 

journalistikens eget intresse att arbeta objektivt kring rapporteringen av nyheter och låta 

flera sidor höras samt komma till tals. Samtidigt belyser de journalistiska yrkesreglerna 

personlig integritet och att “en stark journalistisk integritet är avgörande för 

trovärdigheten” samt att “den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att 

bli granskad” (Svenska Journalistförbundet, 2018b). Det finns alltså en uppmuntran 

inom journalistiken att granskning gäller alla, även den granskande funktionen. 

 

1.1 Problematisering 

I och med mediers granskande funktion i samhället och den självkritik som råder är det 

därför intressant att studera journalistikens egen granskning av en makthavare. Oavsett 

funktion och agerande i samhället måste aktörer kunna utsättas för granskning (Svenska 

Journalistförbundet, 2018b). Det är därför relevant att undersöka mediers rapportering 

av en makthavare i samhället. För att utföra detta kommer studien att studera ett statligt 

ägt företag som agerar på den svenska marknaden: Systembolaget AB. Med företagets 

alkoholmonopol har det en särskild ställning i Sverige (Regeringskansliet, 2018). Enligt 

uppgifter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning införskaffades 63 

procent av den totalt förtärda alkoholen per medborgare år 2016 från Systembolaget 

(Leifman, Trolldal, & Guttormsson, 2016). I och med alkoholmonopolet måste Sveriges 

befolkning besöka företagets butiker för att legalt inhandla och ta med paketerade 

alkoholhaltiga drycker som överstiger 3,5 volymprocent (Svenska Riksdagen, 2018). 

 

Den nationella spridning som Systembolaget har, dess särställning i samhället samt dess 

maktposition i det svenska samhället, både marknadsmässigt och politiskt, gör mediers 

rapportering av företaget intressant att undersöka (Systembolaget, 2018; 
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Regeringskansliet, 2018). I september 2017 skickade företagets vd Magdalena Gerger 

ett öppet brev, se bilaga A, till riksdagens ledamöter angående debatten kring 

gårdsförsäljning som blivit alltmer aktuell. Detta i samband med att bland annat 

Centerpartiets medlemmar röstade om förslaget på den partistämma som ägde rum 

mellan den 28:e september till den 1:a oktober, 2017. Gårdsförsäljning innebär att staten 

ger, till exempel vingårdar, ett detaljhandelstillstånd att sälja sin egentillverkade alkohol 

(Centerpartiet, 2017). I brevet till riksdagen uttryckte Gerger (2017) sin oro över 

gårdsförsäljningsdebatten och uppmanade ledamöterna att inte stötta ett sådant förslag, 

se bilaga A. Systembolaget distribuerade även tryckta annonser som kritiserade 

förslaget (Systembolaget, 2017a). Att en vd för ett statligt företag med en 

monopolställning försöker påverka politiken samt att Systembolaget som ensam aktör 

på alkoholmarknaden kan uttrycka dessa åsikter utan att motta kritik från en liknande 

part, kan enligt Lukes (2005) maktteorier tolkas som ett maktutövande. Som ensam 

aktör på marknaden har Systembolaget möjlighet att diktera villkor som priser och 

utbud (Systembolaget, 2018; Regeringskansliet, 2018). 

 

Tidigare journalistisk forskning om mediers rapportering eller granskning av 

Systembolaget är begränsad. Någon specifik forskning om Systembolagets 

representation eller hur den journalistiska rapportering kring företaget ser ut har inte 

hittats. Denna studie avser att bidra till den forskningen genom att ge en bild av hur 

Systembolaget framställs i svenska medier. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att visa vilken generaliserande bild av Systembolaget som Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets erbjuder mediekonsumenterna 

under ett års tid. För att besvara detta syfte har en huvudfrågeställning formulerats enligt 

nedan: 

 

Vilken generaliserande bild av Systembolaget erbjuder Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mediekonsumenterna? 

 

1.2.1 Operationaliserade frågeställning 

Vidare kommer följande operationaliserade frågeställningar att besvaras för att uppnå 

syftet och slutligen besvara huvudfrågeställningen. 
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1. Vilka ämnen är främst förekommande i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet när det gäller rapporteringen av Systembolaget? 

 

2. Vilken artikelform är vanligast kring rapporteringen av Systembolaget? 

 

3. Vilken av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har flest 

artiklar om Systembolaget? 

 

4. Finns det några skillnader i hur Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet rapporterar om Systembolaget? 

 

2 Bakgrund 

För underlätta analys och möjligheter att dra slutsatser från det empiriskt insamlade 

materialet, beskriver detta kapitlet den svenska alkoholpolitikens och Systembolagets 

historia samt nuvarande ställning. Vidare redogörs också kortfattad information om 

studiens valda tidningar. 

 

2.1 Systembolagets nuvarande ställning 
 

Systembolaget AB är ett svensk aktiebolag helägt av den svenska staten. Företaget 

innehar sedan motbokssystemet upphörde år 1955 ett detaljhandelsmonopol som 

innebär att det har ensamrätt på att sälja alkoholhaltiga drycker för avhämtning som 

överstiger 3,5 volymprocent (Sveriges Riksdag, 2018). Karlsson, Holmberg och 

Weibull (2017) menar att stödet för Sveriges restriktiva alkoholpolitik är brett och att 

opinionsutvecklingen över tid går i än mer restriktiv riktning. I början av 2000-talet 

fanns det ett starkt stöd för en liberalisering av alkoholpolitiken. Stödet för en 

avveckling av Systembolagets försäljningsmonopol menar författarna har gått i en klart 

mer alkoholrestriktiv riktning. Opinionsstödet för monopolet 2016 är det högsta som 

någonsin har uppmätts i någon SOM-undersökning (Karlsson, Holmberg & Weibull, 

2017). På Systembolagets hemsida anger även företaget att stödet för att behålla deras 

monopolställning är starkt. 77 procent av de svarande är för att behålla Systembolagets 

nuvarande form (Systembolaget, 2016a). Nordicoms (2016) opinionsundersökningar 

visar också att det svenska folket har förtroende för Systembolagets verksamhet. 
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Rapporten visar även att sedan 2004 har siffrorna stigit från en tillfällig nedgång. Enligt 

Systembolagets försäljningsstatistik är vin i dag den mest konsumerade alkoholhaltiga 

drycken i Sverige (Systembolaget, 2016b). 

 

2.2 Systembolagets historia 
 

Det svenska statliga företaget Systembolaget har existerat i sin nuvarande form sedan 

det grundades år 1955 när Sveriges olika lokalt utspridda försäljningsmonopol på 

alkohol slogs ihop. I samband med detta avskaffades motbokssystemet och medborgare 

med åldern 21 år eller äldre, kunde inhandla alkoholhaltiga drycker utan restriktioner. 

Riksdagen beslutade samma år att det nyligen bildade statliga aktiebolaget 

Systembolaget ska ha detaljhandelsmonopol, vilket innebar att företaget blev den enda 

aktören i landet med tillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker i butik (Systembolaget, 

2018). 

 

Fram till och med Sveriges inträde i Europeiska Unionen år 1995 arbetade 

Systembolaget tillsammans med staten i olika insatser för att stävja landets ökande 

alkoholkonsumtion. Bland annat lanserades kampanjer för att få befolkningen att välja 

vin framför brännvin och därmed minska konsumtionen av starksprit. År 1969 sänktes 

åldersgränsen för inhandling av alkohol till 20 år och mellan åren 1982 till 2000 var 

Systembolaget även stängt på lördagar (Systembolaget, 2018). 

 

År 2003 uppdagades en muthärva inom Systembolaget efter att en intern utredning 

genomförts. År 2005 fälldes 65 butikschefer för mutbrott när leverantörer skickat 

pengar till dem för nära 1,2 miljoner svenska kronor. Systembolaget gick efter detta in i 

en omstrukturering där upp mot 60 nya butikschefer rekryterades och 

ledningsstrukturen förändrades. År 2012 prövade monopolet för första gången 

hemleverans av alkoholhaltiga drycker i ett fåtal strategiskt utvalda län. I dag finns det 

cirka 440 butiker över hela Sverige och cirka 470 ombud dit det går att beställa drycker 

(Systembolaget, 2018). 

 

2.3 Den svenska alkoholpolitikens historia  
 

Ivar Bratt hette en läkare som var en av de mer tongivande profilerna när det gällde den 

svenska alkohollagstiftningen i början av 1900-talet. Bratt ansåg att alkoholsituationen i 
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landet var allvarlig och att statliga åtgärder för att minska missbruket behövdes. 

Bakgrunden till att Bratt framförde sina ideér kring alkoholrestriktioner var den 

framväxande förbudsrörelsen. Under 1909-1910 genomförde nykterhetsrörelsen en 

namninsamling som visade att nära 56 procent av befolkningen över 18 år var för ett 

totalförbud. Bratt var dock kritisk mot ett totalförbud och menade att situationen kunde 

förbättras genom individuell kontroll av medborgarna. Han menade att ett totalförbud 

skulle drabba de som kunde hantera alkoholen och skulle även kunna leda till 

korruption. Restriktionerna och den individuella kontrollen skulle komma åt det grava 

missbruket och all ekonomisk vinning av brännvinshanteringen skulle tillfalla staten, 

menade Bratt (Knobblock, 1995). 

 

En av de grundläggande ideérna i Bratts restriktionssystem var alltså den individuella 

kontrollen. I Stockholm bildades år 1914 AB Stockholmssystemet med syftet att Bratts 

ideér skulle kunna förverkligas. Samma år infördes motbokstvång och en begränsning 

på 16 liter sprit i kvartalet. Men eftersom en del motboksinnehavare tog ut hela sin 

tilldelning på en gång infördes den så kallade femstämplingen, vilken innebar att 

motboksinnehavaren högst fick ta ut en liter sprit var femte dag. Det så kallade 

Stockholmssystemet som byggde på Bratts förslag om hur alkoholrestriktionerna skulle 

fungera infördes år 1913. Detta system kom att bli normen för hur landets systembolag 

utformades i slutet av 1910-talet. Under år 1915 ändrades 

brännvinsförsäljningsförordningen och kontrollområden infördes med individuell 

kontroll. År 1917 inrättades Vin & Spritcentralen och därmed var restriktionssystemet, 

Brattsystemet eller motbokssytemet som det också kallades, infört i hela landet 

(Knobblock, 1995). 

 

Anledningen till att ett så pass komplicerat systemet som Brattsystemet kunde införas 

på så kort tid kan troligen förklaras med att det var en politisk kompromiss som 

tillfredsställde flera olika viljor. De som var anhängare av ett totalförbud ville 

egentligen inte ha restriktionssystemet men föredrog det ändå framför fri 

alkoholförsäljning. Förbudsmotståndarna ville inte heller ha ett restriktionssystem men 

tyckte ändå att det var bättre än ett totalförbud i hela landet. Den nykterhetskommitté 

som tillsattes år 1944 sammanfattade Brattsystemets framgång och menade att 

“Brattsystemet segrade på grund av fruktan för förbudet” (Knobblock, 1995). 
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Den minskade alkoholkonsumtionen som följde efter införandet av Bratt-systemet 

bidrog sannolikt till den minskning som skedde i den manliga överdödligheten under 

denna period. Antalet registrerade fylleriförseelser minskade också under samma 

period, vilket indikerar ett minskat superi. Bratt-systemet kom dock efterhand att få 

utstå mycket kritik. Dels kritiserades den individuella kontroll som utfördes av 

myndigheterna eftersom den ansågs kränkande mot den personliga integriteten. Även 

nykterhetsrörelsen framförde kritik och ifrågasatte systemets effektivitet när det gällde 

nykterhetsfrämjandet. Bland annat så pekade man på det danska systemet, som baserade 

sig på en hög alkoholbeskattning, och menade att det varit ännu mer effektivt. Kritiken 

som formulerades av 1944 års nykterhetskommité resulterade tillslut i att riksdagen 

beslutade att avskaffa Bratt-systemet 1955 (Sundin et al., 2005). 

 

Det första året efter avskaffandet, 1956, skedde en påfallande ökning i 

alkoholkonsumtionen. Ökningen följdes också av en ökning av den manliga 

överdödligheten. Detta försökte staten motverka genom kraftiga skattehöjningar på 

spritdrycker som inledningsvis dämpade konsumtionen (Sundin et al., 2005). 

 

2.4 Valda tidningar  
 

För att underlätta slutliga analyser och slutsatser är det nödvändigt att förtydliga 

studiens valda tidningarnas uttalade politiska tendenser. Med tanke på tidningens roll i 

opinionsbildningen och det gemensamma mediala ansvaret som medier har, finns det 

skäl att med bakgrund av politiskt tendens se hur de framför sin rapportering av 

Systembolaget (McQuiall, 2010). 

 
2.4.1 Svenska Dagbladet 

 

Svenska Dagbladet grundades år 1884 med en konservativ utgångspunkt som bland 

annat var tullvänlig med ett starkt motstånd mot unioner (Nationalencyklopedin, 

2018a). År 1897 intog tidningen en mer liberal ståndpunkt som har behållits sedan dess. 

Från och med år 1977 betecknas Svenska Dagbladet som oberoende moderat på dess 

ledarsida och avser att publicera inlägg som representerar åsikter av den politiska 

inriktningen. Svenska Dagbladet har ett journalistiskt fokus på kultur och näringsliv 

(Svenska Dagbladet, 2018). 
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2.4.2 Dagens Nyheter 

 

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall år 1864 och var från början utpräglat liberal. 

Tidningen förespråkade bland annat undervisningsfrihet och frihandel. Partipolitiskt 

stod Dagens Nyheter närmast Lantmannapartiet. Under 1960-talet öppnades 

kultursidorna för den radikala vänsteropinionen med åsikter som stod i strid med 

tidningens ledarsida. År 1973 förklarades Dagens Nyheter som oberoende men på 

ledarsidorna skulle åsikterna vara i liberal eller frisinnad anda. Tidningen betecknas i 

dag som oberoende liberal på ledarsidan (Nationalencyklopedin, 2018b). Dagens 

Nyheter har en journalistisk rapportering av alkoholhaltiga drycker som vin med flera 

skribenter som veckovis rapporterar om detta (Dagens Nyheter, 2018). 

 
2.4.3 Aftonbladet  

 

Aftonbladet har sedan grundandet år 1830 haft olika uttalade politiska tillhörigheter. 

Grundaren Lars Johan Hierta var politisk aktiv och menade att tidningen skulle 

representera de liberala krafterna inom alla samhällsklasser. Mot slutet av 1800-talet 

blev Aftonbladet alltmer konservativ och tyskvänlig. Den konservativa hållningen 

utvecklades så småningom till en socialdemokratisk ställning i samband med 

arbetarrörelsens framgång på slutet av seklet. Under andra världskriget tappade 

tidningen status efter att bland annat ha anklagats för kontroversiella uttalanden 

angående Tysklands utbredning över Europa. År 1994 blev Aftonbladet den första 

tidningen att publicera nyheter på internet. I dag har Aftonbladets ledarsida en obunden 

socialdemokratisk hållning (Nationalencyklopedin, 2018c). 

 
2.4.4 Expressen 

 

Expressen är en liberal kvällstidning som grundades år 1944 av AB Dagens Nyheter. 

Tidningen Dagens Nyheter hade tillsammans med LO några år tidigare diskuterat att 

gemensamt ge ut en kvällstidning som motvikt till tyskvänliga Aftonbladet, men 

parterna kom inte överens. Bonnier drev i styrelsen ett redaktionellt program som 

framhöll att Expressen skulle ha säljande innehåll av sport, nyheter, serier och annat 

förströelseinriktat material. Tidningen skulle också ha en ledar- och kulturavdelning 

med hög nivå. År 1959 hade ledarsidan folkpartistiska sympatier. Expressen betecknar 

sig i dag som liberal (Nationalencyklopedin, 2018d). 
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2.4.5 Tidningarnas läsarkrets  

 

Nordicoms (2016) opinionsundersökning visar att morgontidningarna är det textmedium 

som har störst räckvidd. Morgontidningarna har sin procentuellt största läsekrets i de 

äldre ålderskategorierna och kvällstidningarna har högst andel läsare i åldrarna 35-54 år. 

Totalt sett är det 62 procent av befolkningen i ålder 9-79 år som läser en dagstidning, 

antingen på papper eller digitalt, varje dag. 

 

3 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redovisas den tidigare forskning som studien använder som belägg och 

stöd i analyseringen av det empiriska materialet. 

 

3.1 The News Media as a Political Institution 
 

The news media as a political institution är en vetenskaplig artikel i tidskriften 

Journalism Studies skriven av Allern och Blach-Ørsten (2011) som belyser journalisters 

och nyhetsorganisationernas ändrade politiska roll efter partipressens fall. Tidningarnas 

partilojalitet har sedan länge försvunnit och politisk obundenhet är numera nästintill en 

självklarhet på nyhetsredaktionerna. Denna utveckling visar sig tydligt i framväxten av 

politiska analyser och kommentering. De politiska kommentatorerna fungerar i dag som 

oberoende experter och varumärken som hjälper tidningarna att sticka ut på en allt 

tuffare marknad. Trots detta är nyhetsmedierna fortfarande indelade efter politisk 

ideologi. De ledande nyhetsorganisationerna i Skandinavien har fortfarande en politisk 

profil länkad till någon av de politiska blocken. De är inte partipolitiskt partiska men 

deras inramning av den politiska striden och deras ingrepp i den politiska processen 

påverkas av nyhetsorganisationens egna politiska historia och traditioner (Allern & 

Blach-Ørsten, 2011).  

 

Allern och Blach-Ørsten (2011) artikel pekar liksom studiens valda tidningars politiska 

tendenser, på att dagens medier strävar efter en objektivitet men trots det håller en 

uttalad politisk position på ledarsidorna (Nationalencyklopedin, 2018a, 2018b, 2018c, 

2018d). McQuialls (2010) betonar vikten av medier som opinionsbildande, något som 

även denna studie redogör för. Denna artikel är också relevant eftersom Allern och 

Blach-Ørsten forskar kring medier i Skandinavien. Enligt Hallin och Mancini (2004) 



  
 

10 

 

faller därför även Allern och Blach-Ørstens slutsatser inom ramen för den 

korporativistiska-demokratiska modellen. 

 

3.2 Medierna som fjärde statsmakt 
 

Medierna som fjärde statsmakt är en vetenskaplig rapport skriven av Strömbäck (2003) 

som granskar innebörden av begreppet granskande journalistik. Rapporten kommer 

bland annat fram till att om demokratin ska fungera behövs det en journalistik som 

informerar och låter många röster komma till tals, men det krävs också en genuint 

granskande journalistik. Detta ligger också i linje med mediers uttalade etiska åtaganden 

(Svenska Journalistförbundet, 2018b). Medierna är unika i jämförelse med andra 

granskande aktörer i samhället. Jämfört med andra aktörer är det bara medier som både 

har en hög grad av självständighet vad gäller initiativ till granskningar och hur 

resultaten ska redovisas, samt en hög grad av kontroll över offentligheten. 

Journalistikens främsta syfte är att ta reda på vad som är sant och relevant så att 

människor fritt kan ta ställning i samhällsfrågor. Det innebär att informationsuppgiften 

är överordnad de övriga uppgifterna som journalistiken har (Strömbäck, 2003). 

 

Rapporten lyfter också fram att en viktig uppgift för framtiden är att undersöka hur 

vanligt förekommande den granskande journalistiken är. Om sådana undersökningar 

skulle visa att den genuint granskande journalistiken förekommer i mindre utsträckning, 

finns det stort demokratiskt värde i att finna förslag på hur dess förutsättningar kan 

förbättras, enligt rapporten (Strömbäck, 2003). Vår studie syftar till att visa vilken 

generaliserande bild av Systembolaget som Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladets erbjuder mediekonsumenterna under ett års tid. Därmed 

kommer även eventuell granskning av Systembolaget i valda tidningar att kartläggas i 

studien. 

 

3.3 Den granskande makten – institutionella identitet och rättsnarrativ 
i SVT:s Uppdrag granskning 
 

Den granskande makten - institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag 

granskning är en doktorsavhandling gjord av Danielson (2016) vid Stockholms 

Universitet. Avhandlingen undersöker mediernas makt och dess förhållande till makt. 

Studieobjekt är tv-programmet Uppdrag granskning. Avhandlingens övergripande 
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problemställning lyder: “Hur definierar granskandet av makten i Uppdrag granskning 

journalistiken som institution?”  

Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys visar undersökningen hur SVT:s “Uppdrag 

granskning” målar upp en karta över vilka problem som finns i Sverige. I reportagen 

beskrivs vilka problem som medborgarna borde uppröra sig över och som politiker och 

makthavare bör ta itu med. Programmet blir därför en del av den “mediapolis” som 

Silverstone (2007) liknar den samlade mediepåverkan i samhället med. Detta bidrar till 

formandet av kriterier för bedömningen av samhällsproblem och makthavares moral och 

prestationer. Uppdrag granskning granskar makthavare som har misskött sig men talar 

också om för publiken hur de borde ha gjort i stället och hur de ska göra i framtiden. 

Rollen som tredje statsmakt får en utökad innebörd (Silverstone, 2007). 

 

Den här doktorsavhandlingen är relevant eftersom vår studie bland annat stödjer sig på 

teorier om agendasättande journalistik. Danielson (2016) menar också med hjälp av den 

agendasättande teorin, att Uppdrag granskning formar befolkningen och även maktens 

åsikter kring problemen som SVT väljer att belysa i sitt program. Genom att applicera 

detta tänk på vår studies undersökning av mediernas granskande av Systembolaget, går 

det att dra slutsatser likt Danielson ifall medierna bidrar till befolkningens syn på 

företaget. 

 

3.4 En trygg polis i ett otryggt samhälle – nyhetsmediernas bild av 
Polisen och polisarbetet 
 

Denna rapport skriven av Palm och Bjellert (2012) undersöker vilken bild som träder 

fram av polisen i nyhetsrapporteringen. Studien består av två delar, en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ undersökning. Den undersökta empirin består av 

nyhetsartiklar i tre landsortstidningar och tre storstadstidningar samt tv-inslag från 

TV4Nyheterna. Rapporten konstaterar i sammanfattningen av den kvantitativa 

undersökningen att en positiv bild av polisen dominerar nyhetsrapporteringen. 

Rapporteringen om polisen blir en slags budbärarjournalistik där polisen själv får 

berätta och där kritiska granskningar lyser med sin frånvaro. Detta beror, enligt Bjellert 

och Palm (2012), bland annat på att journalisternas och polisernas arbetslogiker 

fungerar väl tillsammans. Journalisterna vill ha nyhetsvärde och dramatik och poliserna 

finns till förfogande för att beskriva och analysera. Polisen är expert som ensam aktör 
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på marknaden. Detta menar vi kan likställas med Systembolagets position som ensam 

aktör på sin marknad (Regeringskansliet, 2018). 

 

Denna rapport är intressant då den precis som vår studie undersöker 

medierapporteringen av en makthavare i samhället. Rapporten pekar på att positiv eller 

negativ belysning i nyhetsrapporteringen kan vara avgörande för legitimitet, tillit och 

trovärdighet. Palms och Bjellerts (2012) rapport är också relevant för vår studie i det 

avseendet att den talar om att trovärdighet för makthavare byggs av nyhetsrapportering. 

Journalistiken i sin tur bygger trovärdighet på en bred nyhetsrapportering (Svenska 

Journalistförbundet, 2018b). 

 

4 Teoretiskt ramverk 
 

Följande kapitel redogör det teoretiska ramverket för studien. Här presenteras 

nyhetsvärderingsteori, maktteorier, agendasättande teori och politiska ideologier. 

 

4.1 Nyhetsvärderingsteori  
 

Nyhetsvärderingsteorier innehåller flera olika aspekter och synsätt om hur nyheter 

etableras och prioriteras av medier. Det rör sig om teorier kring vad som blir en nyhet 

och för vem eller vilka den blir aktuell. Enligt Ghersetti (2000) finns det olika variabler 

som spelar in när en nyhetsvärdering utförs. Variablerna redogörs som närhet, 

sensation/avvikelser, elitcentrering och förenkling. I och med att studien hämtar empiri 

från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som är 

rikstäckande tidningar, blir inte närhetsprincipen i Ghersettis variabler relevant. 

Systembolaget är en riksangelägenhet med tanke på att det är ett företag med en 

monopolställning som gör att deras priser, butiker och utbud är snarlikt i hela landet 

(Systembolaget, 2018; Regeringskansliet, 2018). Ett exempel på detta är ett brottsfall i 

Lund där ett butiksbiträde sålde alkohol till en 18-åring (Sveriges Radio, 2012). 

Händelsen uppmärksammades i riksmedier och därför går det att hävda att det är ett 

exempel på Systembolagets rikstäckande relevans.  

 

En annan aktuell teorimodell är medieforskaren Prakkes (1969) utvecklade 

nyhetsvärderingsteori som baseras på tre variabler: tidsavstånd, kulturellt avstånd och 

geografiskt avstånd, se figur 1. Han menar att det finns en koppling kring hur tid, rum 

och kulturellt avstånd samspelar. Det går att dra slutsatser och göra bedömningar om 
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nyhetsvärdering baserat på dessa tre variabler. Vad Prakkes utvecklade modell inte tar 

hänsyn till i samma utsträckning är Ghersettis teorier kring sensation och avvikelser. 

Därför är det med fördel att nyttja båda teorierna för att förklara nyhetsvärdering. 

.  

Figur 1. Nyhetsutvärderingsmodell (Prakke, 1969). 

 

4.2 Maktteorier 
 

Journalistiken befinner sig i en maktposition i samhället där deras rapportering och 

informering skapar opinion. Den maktpositionen kan också påverka och influera 

människors tankar och åsikter (McQuial, 2010). Systembolaget har även en 

maktposition i samhället med en unik särställning som ensam aktör på marknaden. Den 

maktställningen gör att företaget kan diktera villkor så som öppettider och priser. 

Således befinner sig det svenska folket i en beroendeställning till Systembolaget 

(Regeringskansliet, 2018). Lukes (2005) belyser maktförhållandet mellan olika klasser 

och aktörer i samhället. Med hjälp av maktteorier går det att förstå hierarkier och 

förhållanden mellan olika grupperingar. 

 

Lukes (2005) menar att makt existerar i tre olika dimensioner: beslutsfattande makt, 

icke-beslutsfattande makt och ideologisk makt. Den beslutsfattande makten är den mest 

offentliga och innefattar verkställande beslut så som politiska. Med icke-beslutsfattande 
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makt syftar Lukes på möjligheten att påverka dagordningen och debattklimatet i 

samhället. Denna makt har två ansikten då det dels handlar om vad som sätts på 

dagordningen men också vad som inte inkluderas. Den tredje makten är den ideologiska 

makten och med det menas makt att förändra folks synsätt, tankar och åsikter. 

 

Enligt journalistikens egna uttalade etiska regler är det viktigt att den arbetar opartiskt 

(Svenska Journalistförbundet, 2018a). Som ensam aktör i samhället på deras marknad 

har Systembolaget förmågan att diktera villkor ur en unik position, detta bland annat 

demonstrerat i Gergers (2017) öppna brev till riksdagen, se bilaga A. Journalistikens 

ansvar, position i samhället som opinionsbildare och uttalade uppdrag enligt statens 

pressutredning (SOU 1995:37, 1994) menar att den inte ska låta sig påverkas av makt 

och fortsätta att sträva efter att driva en granskning som speglar samhället, staten och 

dess önskan om opartiskhet (McQuiall, 2010; Strömbäck, 2000). 

 

4.3 Agendasättande- och primingteori 
 

Agendasättande teori är en teori som menar att mediernas rapportering av olika ämnen i 

sin tur påverkar mottagarnas åsikter kring vikten av dem. Desto mer någonting lyfts 

fram av medierna, desto mer kommer mottagarna att tänka på det. Detta är något som 

framför allt demonstrerats i politiska kampanjer där representanter från olika partier 

eller nyhetsmedier har intressen i att belysa några ämnen som de anser vara viktiga, 

vilket i sin tur resulterar i att befolkningen tänker likadant (McQuail, 2010). Vad den 

agendasättande teorin inte gör på samma sätt som primingteorin är att förändra hur folk 

tänker kring ett visst ämne. Den mediala influensen som mottagarna utsätts för är inte 

något som förändrar opinion och tankesätt utan blir snarare en dagordningslista av vad 

folk i samhället tänker på (McQuail, 2010). 

 

Genom att tillämpa agendasättande teori och primingteori kommer vår studie att pröva 

Systembolagets starka stöd gentemot mediernas rapportering om företaget (Nordicom, 

2016). Genom att ta fram en generaliserande bild av hur Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterar kring Systembolaget syftar studien 

till att utläsa ett samband mellan rapporteringen och det starka stödet. McQuail (2010) 

menar att primingteorin har främst varit verkbar bland politiker som önskat påverka 

opinionen. Därför kommer vår studie att kartlägga vilken ämnen, politik inkluderat, som 

är vanligast förekommande i rapportering kring Systembolaget. 



  
 

15 

 

 

4.4 Politiska ideologier 
 

Enligt Svenska Jornalistförbundet (2018a) bör medier och journalistik eftersträva en 

opartisk  och neutral rapportering för att öka läsarnas förtroendet. Allern och Blach-

Ørsten (2011) ifrågasätter dock om en neutral rapportering är möjlig. Med andra ord 

påstår författarna att den partipolitiska traditionen och historien hos medier påverkar 

rapporteringen. Därav blir tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter Aftonbladet 

och Expressen ideologiskt politiska beteckningar relevant för vår studie. 

 
4.4.1 Liberalism  

 

Liberalismen är en samhällsåskådning och politisk ideologi som sätter den enskilda 

människans frihet i centrum. Några grundideér inom liberalismen är exempelvis 

människans rätt att fritt välja varor och rätten till etablering av företag. Liberalismen 

förespråkar minimal statlig intervention i ekonomi och frihandel (Nationalencyklopedin, 

2018e). 

 
4.4.2 Socialism 

 

Socialism utmärks av en tilltro till kollektivets eller eventuellt statens förmåga att lösa 

politiska och ekonomiska problem. Den reformistiska socialismens största gren är 

socialdemokratin  I de olika socialistiska och socialdemokratiska partierna ansågs vägen 

till ett bättre samhälle gå genom olika reformer. Staten ses som den viktigaste kraften 

och genom statligt ägande och statliga reformer ska marknaden tämjas 

(Nationalencyklopedin, 2018f). 

 

5 Metod 
 

Följande kapitel beskriver hur framtagningen av empirin gick tillväga samt hur val av 

analytisk metod och urvalsprocessen såg ut. Här presenteras också den metodkritik som 

har kommit fram under studiens gång. De operationaliserade frågeställningarna och 

syftet står som grund för utformandet av metodval och tillvägagångssätt. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys  
 

Den grundläggande skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är att 

kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder. Utifrån detta går 
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det sedan att utföra statistiska analyser. En kvantitativ metod visar ett tvärsnitt av den 

företeelse som studeras samt vilken omfattning en viss företeelse har (Holme & 

Solvang, 1997). En kvantitativ metod lämpar sig för att mäta hur utbredda olika tydligt 

beskrivna förhållanden är och metoden är bredare än kvalitativa metoder på att täcka in 

flera olika områden i en undersökning (Eliasson, 2013). 

 

För att besvara studiens huvudfrågeställning valdes en kvantitativ innehållsanalys. Detta 

för att syftet är att kartlägga empiri från ett kalenderår. Genom en kvantitativ 

innehållsanalys möjliggörs analysering av ett större material genom kvantifiering 

baserat på ett antal utvalda parametrar som sedan appliceras på utvald empiri. På detta 

sätt framställs ett resultat som går att kvantifiera och sammanställa genom att räkna 

förekomster av något (Eliasson, 2013). Genom att en kvantitativ innehållsanalys 

användes i vår studie blev det möjligt att undersöka ett stort empiriskt material från 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som sedan kunde 

analyseras. Eftersom att ett enkätunderlag konstrueras i en kvantitativ innehållsanalys 

som sedan appliceras på varje enhet inom empirin, blev det möjligt att nå en hög grad 

av styrning beträffande kategoriseringen av informationen. Det gör, enligt Holme och 

Solvang (1997) att informationen samlas in på ett sätt som möjliggör en generalisering. 

 

5.2 Empiriskt urval 
 

Studien eftersträvade att samla in det empiriska materialet från Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa fyra tidningar är Sveriges största baserat 

på läsarantal (Nordicom, 2016). Samtliga är rikstäckande vilket också Systembolaget 

med sin monopolställning är (Regeringskansliet, 2018). Strömbäck (2000) menar att 

riksmedier generellt sett har en dagordningssättande funktion gentemot lokala medier. 

Detta eftersom lokala medier ofta gör lokala uppföljningar av riksnyheter. Det här 

menar vi även är kopplat till nyhetsvärderingsteorin där vi argumenterade för att 

närhetsprincipen inte på samma sätt gäller kring ett företag med den monopolställning 

som Systembolaget har, eftersom nyheter angående deras verksamhet är en rikstäckande 

angelägenhet. Därför är det mer relevant att hämta empiri från rikstäckande tidningar än 

lokaltidningar som har ett fokus på ett begränsat område. Valet av dessa fyra tidningar 

möjliggjorde insamling av empiri från både kvällstidningar, som Expressen och 

Aftonbladet, och morgontidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
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Morgontidningar har enligt Nordicom (2016) en högre andel högutbildade läsare 

jämfört med kvällstidningarna och därför blir läsargruppen bredare när båda inkluderas. 

 

Vidare valde vi att undersöka det skriftliga journalistiska innehållet på internet. 

Nordicom, Sveriges Mediebarometer (2016) visar att trenden i dag är nedåtgående för 

papperstidningar. Den största gruppen som läser papperstidningar är pensionärer medan 

nätbaserade har sin största läsarbas mellan åldrarna 25 till 64 år. Det går därför att dra 

slutsatsen att internetbaserad empiri når ett bredare åldersspann. 

 

Studien inhämtade det empiriska materialet från kalenderåret 2017. Detta för att dels 

vara aktuell och ligga nära i tiden men också på grund av den saknade tidigare 

journalistiska forskningen kring Systembolagets rapportering i medier. Genom att välja 

en tidsperiod så nära nutid som möjligt blir studien mer aktuell i dag. Vidare 

eftersträvade studien att den insamlade empirin skulle täcka alla potentiella 

journalistiska rapporter som kan ske under ett kalenderår. De fyra årstiderna ger upphov 

till olika säsongsbaserade sortiment på Systembolaget som i sin tur kan påverka den 

journalistiska rapporteringen (Systembolaget, 2018). Av de här anledningarna samlades 

empirin in från och med den 1:a januari 2017 till och med den 31:e december 2017. 

 

Studien handlar om hur medier granskar och rapporterar kring Systembolaget. Därför 

krävdes det ett sökord som gav träffar på relevant empiri från valda tidningar. Valet föll 

därmed på kodordet “Systembolaget” som därmed gav träff på all empiri som innehöll 

företagets namn. 

 
5.2.1 Genomförande  

 

För att samla in det empiriska materialet användes databasen Retriever som finns under 

Linnéuniversitetets mediaarkiv på internet. Retriever samlar in textbaserat material från 

Sveriges tidningar och lagrar det i ett arkiv. Både internet- och pappersbaserat material 

finns tillgängligt. Möjligheten att modifiera sökningar i form av ordval, datum och 

specifika tidningar underlättar framtagandet av det specifika material som eftersträvas 

(Retriver, 2018). 

 

Det bestämda kodordet “Systembolaget” skrevs in i fältet “fritext” på Retriever. 

Därefter valdes exakta datum 1:a januari 2017 till den 31:a december 2017. Vidare 
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ställdes enbart “svensk webb” in som källa för att enbart få resultat från 

internetbaserade tidningar. Samtliga tidningar utom Dagens Nyheter gav träff. Empiri 

från tidningarna Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet kunde därefter laddas 

ned i varsitt PDF-format. Dagens Nyheters internetbaserade material under vald 

tidsperiod kunde därmed inte framtas med hjälp av databasen Retriever. I stället 

besöktes Dagens Nyheters internetsida för att ta fram empirin via hemsidans 

sökfunktion. Genom att i sökfältet skriva in kodordet “Systembolaget” gav resultatet 

träffar på samtliga artiklar som innehöll ordet. Möjlighet att modifiera datumperiod 

fanns och kunde ställas in till “äldre än 6 månader” samt sorteras på variabeln “nyast”. 

Efter det krävdes det manuellt arbete för att leta upp samtliga artiklar som gav träff på 

sökinställningen. Varje artikel från Dagens Nyheter kopierades sedan in i ett digitalt 

dokument. 

 
5.2.2 Bortfall 

 

Kodordet “Systembolaget” genererade i sökningen ett stort empiriskt omfång från våra 

fyra valda tidningar. Det gick att dra slutsatsen att mycket av empirin innehöll ordet 

Systembolaget utan att enskilda texters innebörd var Systembolaget. Artiklar med ett 

huvudfokus på andra ämnen förekom där ordet Systembolaget nämndes i ett irrelevant 

sammanhang. Ett exempel på detta var händelser som utspelade sig på en viss gata där 

Systembolaget låg och därmed nämndes ordet i ett geografiskt syfte att hjälpa 

tidningarnas läsarna att lokalisera sig. 

 

Eftersom vi ändå hade intresse av att räkna ut det totala bortfallet från de insamlade 

artiklarna från vår valda tidsperiod valde vi ändå att ha med det som en variabel i 

kodschemat. Genom att i analysen kunna se hur mycket empiri som föll bort, kan 

studiens reliabilitet och validitet prövas. Om det blir ett betydande bortfall är det troligt 

att reliabiliteten minskar eftersom att sluttsatserna då blir dragna på ett mindre material 

än vad vi inhämtad från början. Reliabilitet i kvantitativa innehållsanalyser ökar desto 

större omfång empirin har (Holme och Solvang, 1997) . Då analysen omfattade ett 

kalenderår blir det därmed större sannolikhet att en jämförelse med ett annat år får ett 

liknande resultat om bortfall är av en mindre skala. 
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5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Holme och Solvang (1997) urskiljer två huvudsakliga former av kvalitativ textanalys: 

helhetsanalys och delanalys. Utgångspunkten för en kvalitativ metod är att skapa en 

djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse som undersöks. Helhetsanalys 

innebär att man ser till helheten av den insamlade informationen och väljer ut vissa 

teman och områden att arbeta med. Delanalysen förutsätter att empirin innehåller 

påståenden om en rad företeelser som är knutna till den företeelse som står i fokus för 

studien. 

 

Holme och Solvang (1997) delar in helhetsanalysen i tre faser. Först väljs tema eller 

problemområde. Utifrån dessa formuleras sedan frågeställningar genom att konkretisera 

de problemområden som valts ut. I den tredje fasen gör man en systematisk analys av 

empirin. Metodiskt arbetas varje text igenom för att notera där problemområdena nämns 

och andra viktiga punkter i innehållet. 

 

Som ett komplement till den valda kvantitativa innehållsanalysen, användes i vår studie 

en kvalitativ metod för att besvara frågeställningarna. I denna kvalitativa analys låg 

inriktningen på att urskilja om Systembolaget stod i fokus och vilka ämnen som belystes 

(variabel 7 och 8 i kodschemat). Empiri i form av åsiktstexter analyserades kvalitativt 

för att avgöra om en text var accepterande, ifrågasättande eller neutral gentemot 

Systembolaget i dess nuvarande form (variabel 9). De kvalitativa metoder som 

användes för att analysera variablerna 7,8 och 9 preciseras nedan i kapitlet om variabler. 

 

5.4 Variabler 
 

För att kunna analysera det empiriska insamlade materialet konstruerades ett 

kodschema, se bilaga B och C, med variabler som förtydligar och kategoriserar empirin 

för att besvara studiens syfte och frågeställningarna. Detta ökar i sin tur studiens 

validitet eftersom empirin mäter det som studien eftersträvar att mäta (Holme & 

Solvang, 1996). För att kunna utföra analyser av empirin på en överblickande- samt på 

individuell tidningsnivå, skapades ett kodschema med variabler framtagna för att 

möjliggöra kvantifiering av empirin. Totalt blev det nio stycken variabler enligt nedan. 
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V1. Artikel-ID 

V2. Publiceringsdatum 

V3. Publiceringsmånad 

V4.Tidning 

V5. Artikelform 

V6. Artikelstorlek 

V7. Huvudfokus 

V8. Ämne 

V9. Ställningstagande 

 

Varje artikel tilldelades ett unikt id för att kunna utläsa information per artikel. 

Publiceringsdatum och publiceringsmånad kategoriserades sedan i syfte att kunna ta 

fram information från exakta tillfällen och över en viss tid. Vidare delades artiklarna in i 

olika kategorier som tidningstillhörighet, artikelform och storlek. Detta för att kunna 

sammanställa och presentera information om vilken tidning som skriver vilken typ av 

artikel. Under variabel 5 delades artiklarna in efter form: nyhetsartikel, reportage, 

debatt, krönika, ledare, granskande artikel och övrigt. Med granskande innehåll syftade 

vi på artiklar eller reportage som var kritiskt granskade av Systembolaget som företag. 

Artiklarna skulle med fakta stärka sina påståenden om Systembolaget och kunde handla 

om till exempel en ekonomisk granskning av Systembolagets finansiella resultat eller 

personalfrågor. För att utföra detta använde vi oss av den kompletterande kvalitativa 

metoden i våra bedömningar. Åsiktstexter som debatt, krönika och ledare ska reflektera 

skribentens egna uppfattningar medan en informerande text syftar till att upplysa 

mottagaren om ett fenomen (Häger, 2014). Syftet med att åsiktstexter delades upp för 

sig är att det möjliggjorde analyser av enbart dessa texter för att kartlägga 

ställningstaganden mot Systembolaget. I de flesta fall kategoriserar tidningarna själva 

artikelform, i annat fall valdes kategoriseringen övrigt. Variabel 5 inkluderades för att 

kunna besvara den operationaliserade frågeställningen om vilken typ av artiklar som är 

mest förekommande i rapporteringen om Systembolaget. Under variabel 6 

kategoriserades artiklarna efter storlek. Rubrik, brödtext, ingress, faktaruta, signatur och 

annan aktuell text för respektive artikel kopierades sedan in i ett räkneprogram som 

angav det totala antalet tecken. Därefter kategoriserades respektive artikel in under 

följande kategorier: 0-800, 800-1500. 1500-3000 och 3000+. 
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5.4.1 Systembolaget som huvudfokus 

 

Variabel 7 i kodschemat berör empirins huvudfokus där Systembolaget antingen har en 

central roll i artikeln eller inte. För att utföra den bedömningen gjordes en kvalitativ 

undersökning på varje artikel. Det bedömningskriterier som först tillämpades var att 

pröva om artikeln fortfarande var begriplig om kodordet “Systembolaget” togs bort. 

Artiklar som utspelade sig på eller handlade om företaget klarade inte detta kriteriet. 

Exempel på detta var försäljningsstatistik, sortimentsfrågor, politiska frågor om 

Systembolagets funktion eller administrationsfrågor om personal och organisation. I 

dessa exempel gick det inte att urskilja vem eller vad artiklarna handlade om när 

kodordet togs bort och därmed kunde en kategorisering utföras. 

 
5.4.2 Ämne 

 

För att avgöra vilket ämne en artikel hade tillfördes variabel 7 i kodschemat med syftet 

att möjliggöra framtagandet av en generaliserande bild av de mest förekommande 

ämnena. Om inte de valda tidningarna hade en tydlig kategorisering på varje artikel, 

genomfördes en kvalitativ undersökning där rubrik, ingress och brödtext analyserades. 

Om en artikel innehöll något exempel enligt variabelns instruktioner nedan, kunde en 

kategorisering utföras. 

 

Enligt följande instruktioner kategoriserades de undersökta artiklarna in: 

 

 Dryckestips - Artiklar som innehöll tips på alkoholdrycker i någon form, till 

exempel “veckans vintips” och liknande.  

 

 Ekonomi - Artiklar som hade ett ekonomiskt huvudfokus, exempelvis 

försäljningsstatistik, finansiella resultat, näringsliv och arbetsmarknad.  

 

 Administration - Artiklar som handlade om Systembolaget som organisation. 

Exempelvis butiker, personal och sortiment.  

 

 Brott - Artiklar som handlade om brottslighet och polisiära angelägenheter i 

någon form.  
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 Hälsa - Artiklar som handlade om hälsa så som alkoholens skadeverkningar eller 

sjukvård.  

 

 Politik - Artiklar som handlade om politik. Både åsiktstexter med politiskt 

innehåll och nyhetsartiklar. 

  

 Övrigt - Artiklar som inte kunde bedömas eller som inte passade in i någon av 

de andra ämneskategorierna. Exempelvis sport, personporträtt, nöje, kultur och 

bloggande texter. 

 

5.4.3 Ställningstagande 

 

Variabel 9 i kodschemat var “ställningstagande”. Under denna bedömdes åsiktstexternas 

ställningstagande till Systembolaget i sin nuvarande form. En artikel bedömdes som 

neutral/framgår inte, ifrågasättande eller accepterande. Nyhetsartiklar, reportage eller 

övriga artiklar kategoriserades som “neutral” eftersom det annars hade krävts en mer 

utförlig kvalitativ analys av dessa texter för utläsa ett eventuellt ställningstagande. 

Genom att enbart titta på debattinlägg, ledare och krönikor blev det möjligt att få en bild 

av hur åsiktstexterna rapporterade om Systembolaget under ett kalenderår. 

 

För att avgöra vilket ställningstagande en artikel hade analyserades textens rubrik, 

ingress och brödtext. Ord med en innebörd som “avskaffa”, “slopa”, “statlig styrning” 

och “statliga direktiv” är exempel på vad som förekom i artiklar som intog en 

ifrågasättande inställning till detaljhandelsmonopolet. Liberala uttryck som “individens 

frihet” och “fri företagsamhet” präglade också detta urval (Nationalencyklopedin, 

2018e). Exempel på en artikel som tog ställning mot Systembolaget kunde ha rubriker 

som “Dags att avskaffa Systembolaget”, se bilaga D. Artiklar som intog en accepterande 

inställning argumenterade flera gånger för att ett avskaffande skulle få konsekvenser 

som: ökande alkoholkonsumtion, sämre folkhälsa, mer sjukvårdskostnader, dyrare 

priser på kvalitetsvaror, sämre service, ökat våld och mer tillgänglighet för minderåriga. 

Ett exempel från en artikel som intog en accepterande inställning hade rubriken “Mer 

alkohol kring jul och nyår ger ökat våld”, se bilaga E.  Med hjälp av dessa parametrar 

kategoriserades åsiktstexterna in under accepterande eller ifrågasättande. Om inte 

artikeln föll under någon av dessa kategorier tillämpades det tredje alternativet 

“neutral/framgår inte. 
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5.5 Metodkritik 
 

En kvantitativ innehållsanalys är en räknande metod där enskilda variabler appliceras på 

texter för att ta fram olika tal som tillsammans möjliggör en generalisering som kan 

påvisa förekomster. En kritik mot denna metod är att den saknar en djupgående grund, 

är svår att applicera på enskilda texter och får mindre reliabilitet om inte empirin är 

tillräckligt omfattande. Med detta menas att större empiri ökar sannolikheten att ett 

liknande resultat uppnås i ett annat sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Genom att 

kvantifiera ett kalenderår med de olika händelser och årstider som kan påverka 

resultatet, ökar chansen att uppnå samma resultat under ett annat kalenderår. Två 

exempel på händelser under ett år rapporteringen kring jul i och med lanseringen av 

glögg och andra drycker som i Sverige är förknippat med den tiden på året. Den andra 

händelsen var vid Midsommar i slutet av juni, en högtid som i Sverige firas med fest där 

alkoholhaltiga drycker som snaps och öl är vanligt (Systembolaget, 2018). Vi drog 

slutsatsen att dessa högtider framför allt påverkar mediernas rapportering av 

Systembolaget. 

 

Ett annat problem med en kvantitativ metod är att det försvårar tolkning av texter i och 

med att enbart variabler eftersöks. Variabler som eftersöker perspektiv ur texter, som till 

exempel huruvida en text är accepterande eller ifrågasättande, blir mer en subjektiv 

bedömning i kodarens ögon. Detta hade kunnat kringgås genom att först genomföra en 

kvalitativ analys av ett fåtal texter där resultatet sedan kvantifieras på en större mängd 

för att på så vis pröva det framtagna resultatet. Genom att kombinera dessa två metoder 

kan den kvantifierande metoden prövas kvalitativt. En sådan kombinerad metod kan 

både öka och minska reliabiliteten hos undersökningen beroende på om den kvalitativa 

håller i ett större sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Dock hade det i den formen 

som vår studie utförs i varit mycket svårt att hinna med en kombinerad undersökning. 

 

Det finns brister i studiens metodval kopplat till syfte och huvudfrågeställning då det 

går att ifrågasätta hur stort tidsspann som krävs för att skapa en generaliserande bild av 

hur Systembolaget framställs i medier (Holme & Solvang, 1997). Detta har vår studie 

försökt undvika genom att välja ett så stort tidsspann som möjligt som har varit 

genomförbart med tanke på studiens tidsaspekt. En annan aspekt som upptäcktes efter 

att vi genomfört kodningen av artiklarna var att kategorin ”övrigt” i variabeln 
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”artikelform” blev väldigt stor. Eftersom alla tips på vin och andra drycker 

kategoriserades in under ”övrigt” går det att anta att det är anledningen till att denna 

kategorin fått hög frekvens. Till exempel publicerar Dagens Nyheter en vinlista varje 

vecka (Dagens Nyheter, 2018). Om en egen artikelform till alla dryckestips hade 

inkluderats i kodschemat, kunde dessa artiklar lättare ha sorterats ut i resultatet. 

 

Den kompletterande kvalitativa undersökning som applicerades på variablerna 7, 8 och 

9 i kodschemat blev delvis problematisk eftersom svårbedömda artiklar fick analyseras 

innan kategorisering. Trots utstakade kriterier för respektive variabel fanns det empiri 

vars innehåll inte enbart kunde bedömas efter kriterierna. Detta blev då en 

bedömningsfråga och det går att ifrågasätta om reliabiliteten i dessa fall minskar (Holme 

& Solvang, 1997). Den slutförliga bedömning av den kompletterande kvalitativa delen 

är att den var utförligt konstruerad och kunde nästan överallt utföras utan problem. I och 

med att ämnet “övrigt” inkluderade sport, nöje, kultur, personporträtt och bloggande 

texter med svag koppling till Systembolaget, föll en stor mängd artiklar under denna 

kategori. 

 

6 Resultat 
 

I följande kapitel redovisas resultaten från den genomförda kvantitativa 

innehållsanalysen. Genom diagram och tabeller presenteras uppgifter för att besvara 

undersökningens syfte. Totalt analyserades 412 artiklar från de fyra valda tidningarna. 

 

6.1 Övergripande resultat 
 

Inledningsvis presenteras ett övergripande resultat kombinerat av variablerna 5, 7, 8 och 

9 i kodschemat. För att skapa en överblickande bild har vi inkluderat artiklar som både 

har Systembolaget som huvudämne och artiklar där Systembolaget figurerar på något 

annat sätt än som huvuddel (det vill säga bortfallet). 
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Figur 2. Artikelns huvudfokus. 

 

Ovanför i figur 2 redovisas informationen från variabel 9 i kodschemat. Av 412 

analyserade artiklar hade 319 inte Systembolaget som huvudfokus utan handlade om 

något annat. 93 av det totala antalet kategoriserades som Systembolaget och hade 

därmed ett innehåll vars huvudfokus var Systembolaget. Som figuren visar hade nästan 

en fjärdedel av artiklarna Systembolaget som huvudfokus. 

 

 

Figur 3. Tidningsfördelning.   
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Figur 3 visar fördelningen mellan de valda tidningarnas rapportering om Systembolaget. 

Morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har högst frekvens av de 

fyra medverkande tidningarna. Dagens Nyheter hade flest följt av Svenska Dagbladet. 

Det är jämnare fördelat mellan de båda kvällstidningarna där Expressen har två artiklar 

fler än Aftonbladet. 

 

 

Figur 4. Ämnesfördelning. 

 

Figur 4 visar en kategorisering efter ämne av samtliga artiklar enligt variabel 8 för att 

jämföra antalet mot varandra. Kategoriseringen visar på att högst frekvens hade ämnet 

“dryckestips” med 90 artiklar. “Hälsa” hade lägst på 12 artiklar. 
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Figur 5: Ställningstagande. 

 

Under variabel 9 kategoriserades ställningstagandet som varje åsiktstext tog gentemot 

Systembolaget AB, se figur 5. Detta innebar att 319 texter som inte hamnade under 

kategorierna “Debatt”, “Krönika” och “Ledare” under variabel 5, föll bort och uteslöts. 

Efter bortfallet blev det 93 kategoriserade artiklar kvar och värdet “neutral/framgår inte” 

blev störst med 56. “Ifrågasättande” hade en frekvens på 21 och “accepterande” hade 

16. 

 

6.2 Systembolaget som huvudfokus 
 

Här presenteras resultaten av de kategoriserade artiklar som hade ett fokus på 

Systembolaget som huvudaktör i texten. Bortfall är här exkluderat; artiklar där 

Systembolaget figurerar på något annat sätt än som huvudaktör i texten. Totalt var det 

93 artiklar som hade ett fokus på Systembolaget. 
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Figur 6. Ämnesfördelning (Fokuserade på Systembolaget). 

 

Figur 6 visar en kategorisering efter ämne av artiklarna efter vårt bortfall enligt variabel 

8. Kategoriseringen visar på att högst frekvens hade ämnet “politik” med 43 artiklar. 

“hälsa” och “dryckestips” hade hade lägst frekvens på 2 artiklar vardera. 

 

 

Figur 7: Artikelform (Fokuserade på Systembolaget). 
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Under variabel 5 i kodschemat kategoriserades samtliga artiklar baserat på deras form. I 

figur 7 ovanför presenteras resultatet av den analysen med artiklar som enbart hade 

fokus på Systembolaget. Som det går att utläsa i figur 7 hade kategoriseringen 

“nyhetsartikel” störst frekvens på 52 medan “granskande” hade 0. Notera att 

åsiktstexterna tillsammans hade en frekvens på 37. 

 

 

Figur 8. Månadsfördelning (Fokuserade på Systembolaget). 

 

Här ovan i figur 8 presenteras spridningen av artiklar med fokus på Systembolaget över 

hela kalenderåret 2017, månadsvis. September hade störst frekvens på 23 artiklar och 

maj månad hade lägst på 2. Det totala antalet artiklar för hela kalenderåret 2017 var 93. 
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Figur 9: Artikelstorlek i tecken (Fokuserade på Systembolaget). 

 

Ovanför i figur 9 redovisas resultatet av kategoriseringen under variabel 6 efter 

bortfallet. I samtliga artiklar räknades antalet tecken ut och placerades under rätt 

kategori. Som det går att utläsa hade kategoriseringen “ 3000 +” störst frekvens på 44 

artiklar, vilket alltså innebär att 44 artiklar innehöll mer än 3 000 tecken. 

 

6.3 Ställningstagande 
 

Här under redovisas Aftonbladet, Expressens, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets 

ställningstaganden mot Systembolaget. Det gäller bara åsiktstexter, alltså artiklar som 

under variabel 5 hamnade under kategorierna “debatt”, “krönika” och “ledare”. 
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Figur 10. Ställningstagande på tidningsnivå.  

 

I figur 10 ovan presenteras tidningarnas ställningstagande gentemot Systembolaget före 

bortfall. Aftonbladet hade en högre frekvens av “accepterande” artiklar än 

“ifrågasättande”. Expressen hade ingen “accepterande” artikel och en frekvens på  20 

procent av deras åsiktstexter var “ifrågasättande” av Systembolaget i dess nuvarande 

form. Svenska Dagbladet visade en frekvens på 26 procent “ifrågasättande” artiklar och 

16 procent “accepterande”. Dagens Nyheter hade en frekvens på 23 procent 

“ifrågasättande” artiklar och 14 procent “accepterande”. På samtliga fyra tidningar blev 

kategoriseringen “neutral” störst och stod i alla fyra exemplen för över hälften av 

artiklarna. 
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Figur 11. Ställningstagande efter tidning.  

 

I figur 11 presenteras en sammanställning av alla tidningars accepterande åsiktstexter 

med Systembolaget i fokus och då ser vi att Dagens Nyheter hade flest accepterande 

texter följt av Svenska Dagbladet. Ingen av de åsiktstexter som Expressen publicerade 

var accepterande. 

 

6.4 Ämne 
 

Här redovisar vi ett djupgående resultat från variabel 8, kombinerat med 4 och 7.  
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Figur 12. Ämnen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

 

På tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter finns i en skillnad på 

redovisningen av samtliga artiklar gentemot enbart de som hade fokus på 

Systembolaget. I figur 12 ovan presenteras tidningarnas ämnen enligt variabel 8 i 

kodschemat, kombinerat med variabel 7, om det handlade om Systembolaget eller inte. 

 

Aftonbladet och Expressen visade inte på samma skillnader om bortfallet exkluderades 

enligt variabel 7 i kodschemat. På Dagens Nyheter hade “dryckestips” högst frekvens 

och sedan “politik” om vi exkluderade bortfallet enligt variabel 7 i kodschemat. På 

Svenska Dagbladet hade “ekonomi” högst frekvens och sedan “politik” när vi sorterade 

ut bortfallet. Både “dryckestips” från Dagens Nyheter och “politik” från Svenska 

Dagbladet hade en påtagligt mindre frekvens efter bortfall enligt variabel 7 i 

kodschemat. 
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Figur 13. Politiska artiklar. 

 

Genom att bryta ut kategoriseringen “politik” och visa före och efter bortfall enligt 

variabel 7 i kodschemat, blir det skillnad dels i hur stor utsträckning tidningarna 

rapporterar om politik, men även mellan morgon- och kvällstidningarna. Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter rapporterar i båda fallen mer om politik än vad 

Expressen och Aftonbladet gör. Skillnaden blir ännu mer påtaglig om bortfallet sorteras 

ut och enbart artiklar med fokus på Systembolaget blir kvar. 

 

 

Figur 14. Politiska artiklar efter månad. 
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Figur 14 visar hur fördelningen av artiklar kategoriserade som “politik” under variabel 

8, ser ut fördelat över kalenderåret 2017. September månad har högst frekvens på 25 

artiklar och april lägst med 1. 

 

7 Analys 
 

I det här kapitlet redovisas analyserna på resultatet av den insamlade empirin. 

 

7.1 Systembolaget som huvudfokus  
 

I figur 2 presenteras den samlade empirins fokus. Av 412 kategoriserade artiklar hade 

93 ett innehåll där huvudkaraktären var Systembolaget. Ett värde som kan betraktas som 

lågt i förhållande till den totala mängden med tanke på att kodordet “Systembolaget” 

figurerade minst en gång i varje text. I figur 4 redovisas texternas fördelning på våra 

utvalda ämnen under variabel 8 i kodschemat. Ämne med störst frekvens var 

“dryckestips”, men efter bortfallet, som figur 6 redovisar, hade “politik” högst frekvens. 

Här går det att utläsa att ämnet “dryckestips” enbart har två artiklar kvar efter vårt 

bortfall. Samma företeelse berör ämnet “övrigt” som före bortfall hade en frekvens på 

68 artiklar, men sedan 3 kvar. I figur 12 kan vi utläsa att Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet stod för 52 av artiklarna som kategoriserades under ämnet “ekonomi”. Det 

totala antalet artiklar på det ämnet var 57, men efter bortfall hade de båda tidningarna 

tillsammans en frekvens på 14 artiklar. 

 

Om bortfallet på ämnena “dryckestips”, “övrigt” och “ekonomi” räknas samman blir det 

totalt 193 artiklar i de tre kategorierna som faller bort. Detta bortfall av artiklar som 

saknar fokus på Systembolaget är anledningen till att frekvensen av artiklar sjunker med 

över hälften. Eftersom 93 artiklar blev kvar efter att bortfallet exkluderats går det att 

anta att kodordet “Systembolaget” var ingen garant för att texten handlade om 

Systembolaget. 

 

7.2 Ämnesanalys 
 

I figur 3 går det att utläsa den totala fördelningen på tidningsnivå av alla kategoriserade 

artiklar. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fick över dubbelt så stor frekvens 

som Expressen och Aftonbladet. Att morgontidningarna har en så pass mycket större 

rapportering av Systembolaget har förklarliga skäl. Som det går att utläsa i figur 4 är 
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“dryckestips” den största ämneskategorin och den som både Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter har flest artiklar inom, som figur 12 visar. Här finns en tydlig skillnad i 

hur morgon- och kvällstidningar rapporterar kring Systembolaget. 

 

Morgon- och kvällstidningar har också olika läsekretsar där den senare procentuellt sett 

har en yngre läsarbas (Nordicom, 2016). Morgontidningar har också som figur 10 visar 

fler åsiktstexter än kvällstidningarna. Ställs Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

mot varandra går det att se skillnader i hur de prioriterar rapportering från före och efter 

bortfall som figur 12 visar. Svenska Dagbladet profileras som en tidning med fokus på 

näringslivet, vilket också går att utläsa i redovisningen av antalet ekonomiska artiklar 

(Svenska Dagbladet, 2018). Dagens Nyheter har ett stort antal artiklar om “dryckestips” 

före bortfall, vilket kan förklaras av att de har krönikörer som publicerar veckovis om 

vin (Dagens Nyheter, 2018). Detta kan vara en av förklaringarna till att frekvensen av 

åsiktstexter om Systembolaget är större i Dagens Nyheter än i till exempel 

kvällstidningen Expressen. 

 

Efter bortfall har ämnet “politik” högst frekvens på Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet något som går att utläsa i figur 12. Att politik har så stor frekvens hos 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter men även hos kvällstidningarna analyseras mer 

utförligt under punkt 7.4. 

 

7.3 Artikelform och storlek 
 

Vi kan konstatera att den vanligaste artikelformen av de artiklar som var fokuserade på 

Systembolaget var nyhetsartiklar och att vi i vårt empiriska material inte kunnat hitta 

någon granskande artikel under 2017 (se figur 7). Att nyhetsartikel blir den vanligaste 

artikelformen kan förklaras med att politik var ett av de mer omskrivna ämnena som vi 

berättar mer om i punkt 7.4 nedan. Den näst vanligast förekommande artikelformen som 

fokuserade på Systembolaget var debattartiklar. Eftersom både de politiska 

nyhetsartiklarna och debattartiklarna oftast var långa är majoriteten av artiklarna som 

fokuserade på Systembolaget över tretusen tecken (figur 9). Om vi istället ser på hur 

alla artiklar var fördelade enligt storlek (figur 15, bilaga F) är resultatet snarlikt med den 

skillnaden att artiklar med storleken 0-800 är något mindre, vilket kan tolkas som att de 

kortare texterna i något högre grad hade Systembolaget i fokus. 
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Den artikelform vi inte kunde finna något exempel på i vår kvantitativa analys var 

granskande artikel. Som Bjellert och Palm (2012) kommer fram till sin i studie av 

mediers rapportering kring Polisen finns det en risk att den journalistiska rapporteringen 

kring en makthavare i samhället blir en sorts budbärarjournalistik där makthavaren 

själv, som ensam expert på sitt område, får berätta utan kritiska granskningar. En 

liknande tendens skulle kunna tydas i vårt resultat då vi inte hittade någon form av 

granskande artikel om Systembolaget. 

 

7.4 Politisk prioritering  
 

Som figur 4 visar blev det en spridning på de olika kategoriseringarna under variabel 8 i 

kodschemat. “Dryckestips” fick flest antal artiklar följt av “politik”. Att dryckestips 

hamnade överst var ett resultat av att bland annat Dagens Nyheter hade ett stort antal 

artiklar inom kategorin före bortfall. Efter bortfall var “politik” det mest omskrivna 

ämnet vilket kan förklaras med nyhetsvärderingsteorin (Ghersetti, 2000). 

 

Enligt figur 8 hade september flest artiklar över hela året. Figur 14 visar även att under 

månaden skrevs det mest om politik. Den 28:e september till den 1:a oktober hade 

Centerpartiet sin partistämma. Två motioner som behandlades var förslaget om att 

tillåta gårdsförsäljning av alkohol samt att slopa detaljhandelsmonopolet (Centerpartiet, 

2017). Med Ghersettis (2000) olika variabler för nyhetsvärdering kan vi förklara 

mediernas riktade uppmärksamhet mot de politiska aspekterna kring Systembolaget 

under stämman. Hon menar att närhet och sensation/avvikelser är faktorer som påverkar 

nyhetsvärderingen. Systembolaget har funnits sedan 50-talet med ett lagstadgat 

detaljhandelsmonopol (Systembolaget, 2018a). Därmed kan det anses som avvikande att 

eftersöka upplösningen av något som existerat i över ett halvt sekel. 

Detaljhandelsmonopolet gör också att Systembolaget är verksamt i sin nuvarande form 

över hela landet. Därför går det att argumentera för att Prakkes (1969) modell som utgår 

från tid, rum och kulturella avstånd för att bedöma ett nyhetsvärde, gör här att 

närhetsprincipen inte gäller för ett företag som Systembolaget. Ett förändrande av 

detaljhandelsmonopolet berör hela landet och är därmed ett nationellt intresse. Vad 

Ghersettis och Prakkes teorier kring nyhetsvärdering säger är att det mediala intresset 

kring Centerpartiets (2017) partistämma är kopplat till närhetsprincipen och det 

avvikande innehållet. 
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Det går också med hjälp av maktteorier att förstå varför och hur en enskild händelse 

som Centerpartiets partistämma får medial uppmärksamhet. Vilka olika positioner 

aktörerna agerar från mot befolkningen kan kartläggas (Lukes, 2005). Förutom 

sensation och avvikelse uppstår en maktbalans i den journalistiska förmedlingen mot 

mottagarna. I Palms och Bjellerts (2012) rapport tas samverkan mellan Polisen och 

journalister upp. Författarna argumenterar för att journalistikens rapportering kring 

brottslighet kompletteras av Polisens expertis som ensam aktör på marknaden. Deras 

jämförelse kan också appliceras på vår studie där Systembolaget tar Polisens plats som 

ensam aktör. När Systembolagets vd Magdalena Gerger (2017) i samband med 

Centerpartiets (2017) partistämma i september skickade ett skriftligt brev till riksdagens 

ledamöter, går det att hävda att hon intar en expertroll likt den som Polisen hade i den 

rapporten (Systembolaget, 2018). Som ensam aktör på marknaden blir hon likt Polisen 

den enda som kan kommentera händelser från den positionen. 

 

Med Lukes (2005) tredimensionella maktteori går det att komplettera Ghersettis (2000) 

och Prakkes (1969)  nyhetsvärderingsteorier som förklarade varför de politiska frågorna 

fick uppmärksamhet i september månad. Det går att tydliggöra aktörernas roller inom 

rapporteringen och varför de ser ut som de gör. Genom att analysera förhållandet mellan 

politik, medier och aktör går det att utläsa ett samband mellan de involverade aktörerna. 

I författarens tre maktdimensioner blir Centerpartiet (2017) den offentliga beslutande 

makten som tar initiativ till förändring genom politiska motioner om Systembolaget. 

Medierna agerar den andra dimensionen som icke-beslutsfattande makt genom sin 

publicering av händelserna under stämman, till exempel om gårdsförsäljning av alkohol. 

McQuail (2010) säger om den agendasättande teorin att den mediala influensen som 

mottagarna utsätts för inte förändrar opinion och tankesätt utan blir snarare en 

dagordningslista av vad folk tänker på. Det går därför att påstå att medier bidrar till hur 

viktigt befolkningen tycker att frågor kring Systembolaget och alkoholmonopolet är i 

samband med Centerpartiets partistämma. Vidare menar vi att därför går att placera 

Systembolaget med deras position som ensam aktör på marknaden, i Lukes (2005) 

modell som den tredje ideologiska makten som påverkar folks tankar och åsikter 

(Systembolaget, 2018). Deras ställning och unika position ger en expertis som utan 

motstycke kan beskriva konsekvenser av den beslutande politiken. Slutsatsen är att 

Systembolagets trovärdighet därmed väger tungt precis som Polisens i Palms och 

Bjellerts (2012) rapport. 
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7.5 Analys av ställningstagande 
 

Av alla de undersökta åsiktstexterna är 23 procent ifrågasättande av Systembolaget i 

dess nuvarande form, se figur 5. Att det finns fler ifrågasättande texter i det undersökta 

materialet kopplar vi till att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade flest 

antal åsiktstexter (se figur 10) och dessa var i majoritet ifrågasättande (se figur 11). Vi 

ser att Expressen och Aftonbladet publicerar åsiktstexter om Systembolaget i mindre 

omfattning än morgontidningarna och vi ser att Expressen sticker ut då ingen av deras 

tio publicerade åsiktstexter var accepterande (se figur 10). Det vi tidigare vet om 

tidningarnas historia och politiska tendenser säger oss att Expressen betecknar sig som 

liberal (Nationalencyklopedin, 2018d). Att Expressen under ett år inte publicerar någon 

accepterande artikel om Systembolaget skulle kunna tolkas som ett ställningstagande 

och att det ligger i linje med tidningens politiska tendens som liberal. Att Expressen och 

Aftonbladet publicerar färre åsiktstexter skulle kunna tolkas som att morgontidningarna 

nyhetsvärderar Systembolaget högre än kvällstidningarna på så sätt att Systembolaget 

ges mer utrymme bland ledare, debattinlägg och krönikor. Aftonbladet, som betecknar 

sig som socialdemokratisk (Nationalencyklopedin, 2018c), publicerar en majoritet 

accepterande artiklar, något som möjligen skulle kunna tolkas vara förenligt med 

Aftonbladets oberoende socialdemokratiska hållning. 

 

Dagens Nyheter har totalt sett fler ifrågasättande åsiktstexter och Svenska Dagbladet 

likaså (figur 10), men om man analyserar de accepterande texterna med fokus på 

Systembolaget har Dagens Nyheter procentuellt sett flest accepterande texter av alla 

tidningar och Svenska Dagbladet har flest ifrågasättande åsiktstexter (figur 11). 

 

8 Slutsats och diskussion  
 

Följande kapitel belyser slutsatser kring studiens syfte och besvarar 

huvudfrågeställningen och de operationaliserade delfrågorna. Avslutningsvis följer 

diskussion och förslag på framtida forskning. 

 

8.1 Den generaliserade bilden av Systembolaget 
 

Syftet med denna studie var att visa vilken generaliserade bild av Systembolaget som 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets erbjuder 
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mediekonsumenterna under ett kalenderår. Vi drar slutsatsen av den här kvantitativa 

studien att den generaliserade bilden av Systembolaget i medier i vår undersökning är 

accepterande och befäster företagets position som väl samhällsförankrad. Även om 

Systembolaget inte har huvudfokus i vissa artiklar, som till exempel sportreportage eller 

krönikor, medverkar ändå företaget i någon utsträckning som oftast befäster dess 

ståndpunkt som trovärdig aktör på marknaden. Ordet Systembolaget förekommer i en 

kontext som ingjuter trovärdighet och pålitlighet kopplat till deras verksamhet. 

Krönikörer tipsar om goda viner efter utlandsresor eller sportlag talar om var på 

Systembolaget det går att hitta den goda champagnen som förtärdes under seriesegern. 

Att “dryckestips” är den vanligaste kategorin tenderar att styrka denna bild av ett 

företag som förser det svenska folket med drycker som eftersöks. 

 

I Lukes (2005) tredimensionella maktteori är Systembolaget den ideologiska makten 

som med trovärdig expertmedverkan kan påverka människor. Företagets accepterande 

eller neutrala ställning i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladets åsiktstexter kan anses vara bidragande till Systembolagets höga 

förtroendesiffror hos det svenska folket. Enligt SOM-Institutets rapport framkommer 

det att Systembolagets förtroendesiffror gick nedåt fram till år 2004 (Weibull et al., 

2017). Systembolagets muthärva uppdagades år 2003 och fick medial uppmärksamhet i 

hela landet (Systembolaget, 2018). Det går därför att dra slutsatsen att mediers 

rapportering av händelsen kan ha bidragit till Systembolagets minskande 

förtroendesiffror. McQuail (2010) hävdar att primingteori är en mer specifik del av den 

agendasättande teorin som syftar till att förklara hur mediers rapportering av ett 

fenomen kan förändra människors åsikter kring det. Danielson (2016) beskrev i sin 

rapport om SVT:s tv-program “Uppdrag granskning” att programmet påverkat 

människors uppfattningar och åsikter. Det går därför att anta att hans rapport går i linje 

med McQuails hävdande kring agendasättande- och primingteorier. Sedan 

Systembolagets muthärva har företagets förtroende hos det svenska folket ökat 

successivt (Nordicom, 2016). På samma sätt som mediers rapportering kan ha bidragit 

till Systembolagets låga förtroendesiffror år 2003, finns det tendenser till att mediers 

numera accepterande rapportering kan ha bidragit till det nu höga förtroendet. Det går 

inte att utesluta att en agendasättande- och primingteoretisk påverkan existerar likt det 

som Danielson beskrev om tv-programmet Uppdrag granskning på SVT. 
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8.1.1  Operationaliserade frågeställningar 

 

I de operationaliserade frågeställningarna förtydligades studiens syfte genom att bryta 

ned huvudfrågeställningen i delfrågor. Vilka ämnen och vilken artikelform var vanligast 

under 2017 i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vilken 

tidning har flest artiklar och finns det någon skillnad i hur Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om Systembolaget? 

 

“Dryckestips” det vanligaste ämnet som det rapporteras om kring Systembolaget. 

Företagets bredaste sortiment är av vindrycker och efter öl är det den mest sålda 

drycken per liter (Systembolaget, 2017b). Enligt Systembolagets egen statistik är vin 

den mest konsumerade alkoholhaltiga drycken i Sverige (Systembolaget, 2016b). 

Systembolaget arbetade fram till och med år 1995 med olika metoder för att stävja 

svenskarnas alkoholbruk och lanserade bland annat kampanjer för att förespråka 

vindrickande framför brännvinskonsumtion som historiskt sett präglat svenskarnas 

alkoholvanor (Knobblock, 1995). Baserat på företagets egen försäljningsstatistik, 

statistik över förtärd alkohol och med tanke på kampanjerna att styra om 

alkoholkonsumtionen från starksprit till vin, går det att dra slutsatsen att Systembolagets 

mål uppnåtts. Med stöd av Systembolagets egen försäljningsstatistik på vindrycker, 

deras breda sortiment på vindrycker och valda tidningars prioritering att rapportera om 

“dryckestips”, går det även att dra slutsatsen att det finns en ökande trend för vin i 

Sverige. I Prakkes (1967) modell om nyhetsvärderingsteori kombineras tid, kultur och 

avstånd för att förklara och förstå vad som blir en nyhet. Begreppet kultur kan ses som 

en totalitet av en populations levnadsmönster (Nationalencyklopedin, 2018g). Med stöd 

av antagandet att det finns en ökande trend för vin i Sverige, går det att applicera den 

trenden som ett kulturellt fenomen där det svenska folket som population påvisar ett 

intresse för vin. Därför går det att med hjälp av Prakkes modell om 

nyhetsvärderingsteori förstå varför “dryckestips” prioriteras av Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet när det gäller rapporteringen av Systembolaget. 

Om den ökande vintrenden anses vara ett kulturellt fenomen för Sverige går det därmed 

att dra slustsatsen att det kan vara en bidragande faktor till den höga journalistiska 

rapporteringen. 
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Nyhetsartiklar hade störst frekvens av samtliga artiklar från Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta kopplat till att kategoriseringen “3000 

+” fick störst frekvens under variabel 6 i kodschemat tyder på att rapporteringen om 

Systembolaget består till största del av långa artiklar. Detta för att troligen prioriteras en 

nyhet om Systembolaget enligt Ghersettis (2000) och Prakkes (1967) 

nyhetsvärderingsteorier lågt och därmed finns en avsaknad av korta och snabbt 

publicerade artiklar som framställs vid händelser som har kort och omedelbar relevans 

(Häger, 2014). September såg störst rapportering av Systembolaget på grund av 

Centerpartiets partistämma som presenterade motioner som tenderar att vara avvikande i 

rapporteringen kring Systembolaget (Centerpartiet, 2017). Därmed går det att anta att 

kategorin “nyhetsartiklar” och “3000 +” gemensamt innebär att artiklar om 

Systembolaget är mer utförliga och innehåller mycket text och fakta som framtas över 

längre tid. 

 

Morgontidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade flest artiklar om 

Systembolaget. Dagens Nyheter hade högst frekvens och är därmed den tidning som 

rapporterade mest om Systembolaget under kalenderåret 2017. Det är en tydlig skillnad 

mellan morgon- och kvällstidningarnas rapportering men vad det beror är svårt att säga 

utifrån vår studie. Det går inte att utesluta att ålderskategorin kan ha påverkan, då det 

visades att kvällstidningarna hade en yngre läsarbas än morgontidningarna (Nordicom, 

2016). En del av Svenska Dagbladets profilering som näringslivstidning tenderar att ha 

en inverkan på hur mycket ekonomi den rapporterar om Systembolaget och därmed över 

frekvensen av det totala antalet artiklar (Svenska Dagbladet, 2018). 

 

8.2 Skillnader mellan valda tidningar  
 

Efter att ha analyserat vårt resultat från den kvantitativa innehållsanalysen tillsammans 

med vår kompletterande kvalitativa undersökning kan vi dra slutsatsen att det finns 

skillnader i hur Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

rapporterar om Systembolaget. Tidningarna har en politisk tendens profilerad på 

respektive ledarsida (Nationalencyklopedin, 2018a; 2018b; 2018c; 2018d). I denna 

studie ser vi ett samband mellan de uttalade politiska åsikterna och ställningstagandet 

respektive tidningar har gentemot Systembolaget. Expressen som uttalar sig som 

“obunden liberal”, och hade ingen accepterande åsiktstext om Systembolaget under 

kalenderåret 2017. Enligt liberalism är den enskilda människans frihet och möjligheter 
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att fritt etablera företag utan statlig involvering en rättighet (Nationalencyklopedin, 

2018f). Det går därför att dra slutsatsen att det kan finnas ett samband mellan 

Expressens uttalade politiska tendenser och avsaknaden av accepterande artiklar om 

Systembolaget. Expressens rapportering av Systembolaget tenderar att spegla en 

politisk inställning. Detta ligger i linje med vad Allern och Blach-Ørsten (2011) kom 

fram till i sin rapport om Skandinaviska tidningars politiska tendenser. Författarna 

menade att tidningar påverkas av sin politiska historia. 

 

Aftonbladet var den tidning som hade flest accepterande artiklar om Systembolaget. Det 

går därför att utläsa ett samband mellan tidningens politiska profilering som obunden 

socialdemokratisk och den politiska ideologin socialism, som bland annat har en tilltro 

till statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem (Nationalencyklopedin, 

2018a; 2018g). Systembolaget är ett statligt företag med ett detaljhandelsmonopol 

(Regeringskansliet, 2018). Aftonbladet tenderar därför likt Expressen att i sin 

rapportering av Systembolaget spegla en politisk inställning. 

 

Morgontidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade båda flest åsiktstexter 

om Systembolaget men utan ett liknande ställningstagande som kvällstidningarna 

Expressen och Aftonbladet hade kopplat till sina uttalade politiska tendenser 

(Nationalencyklopedin, 2018a; 2018b). Skillnaden mellan morgon- och 

kvällstidningarnas blir därför att de senare tar tydligare politisk ställning. 

Morgontidningarna prioriterade i högre utsträckning rapportering kring Systembolaget 

och gav också en bredare bild av ställningstagandena, med ett svagt övertag för den 

ifrågasättande sidan om kategoriseringen “neutral” räknas bort. 

 

8.3 Slutsats 
 

I vår studie är den generaliserade bilden som medier erbjuder mediekonsumenterna 

accepterande eller neutral. Dels på grund av att det mest förekommande ämnet under 

kalenderåret 2017 är “dryckestips”, vilket befäster företagets ställning som en pålitlig 

leverantör av kvalitetsvaror med ett brett sortiment. Detta bekräftas också i 

undersökningar som visar att Systembolaget har ett starkt stöd hos svenska folket 

(Nordicom, 2016). Också på grund av att andelen accepterande eller neutrala artiklar har 

ett övertag på de ifrågasättande. Slutligen kategoriserades inte någon artikel som 

granskande, vilket innebär att åsiktstexter från ledare, krönikörer och debattartiklar stod 
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för majoriteten av artiklar som på något sätt diskuterade Systembolaget som företag. 

Inget djupgående faktabaserat reportage på Systembolagets verksamhet genomfördes 

enligt vår studie under kalenderåret 2017. 

 

Sammanfattningsvis bidrar denna studie till den journalistiska forskningen om mediers 

rapportering kring Systembolaget. Vi ansåg att det saknades forskning om mediers 

relation till, och rapportering om, Systembolaget. Med hjälp av nyhetsvärdringsteorier 

och maktteorier har studien påvisat ett samband mellan medier, politiker och 

Systembolaget. Studien har också pekat på tendenser till en agendasättande- och 

primingteoretisk påverkan på mediekonsumenterna. Med hjälp av denna studie är det 

möjligt att utläsa aktuell information om hur en statlig makthavare som Systembolaget 

behandlas av medier, kopplat till mediernas uppdrag befäst både av Svenska 

Journalistförbundet (2018a) i deras pressetiska regler och regeringen i dess 

pressutredning (SOU 1995:37, 1994). 

 

Strömbäck (2003) argumenterade för att granskande journalistik har en viktig roll i 

framtiden. Denna studie har påvisat att under kalenderåret 2017 fanns det ingen 

granskande artikel om Systembolaget i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Denna studie kan med fördel breddas och ligga som grund för en 

större och mer täckande granskning på ett område som saknar journalistisk forskning. 

 

8.4 Begränsningar och framtida forskning 
 

Förslag på framtida forskning är att göra en liknande studie över ett längre tidsspann för 

att få en mer komplett bild av mediernas rapportering av Systembolaget. Denna studie 

är utförd på ett kalenderår och därför skulle ett större tidsspann bidra till en tydligare 

generaliserande bild av Systembolagets rapportering i medier. Flera händelser både 

politiska och administrativa kring Systembolaget har hänt sedan milleniumskiftet. Bland 

annat uppdagades en muthärva år 2003 som hade varit intressant att inkludera i en 

annan forskning (Systembolaget, 2018). En sådan studie skulle också med fördel kunna 

kompletteras med enkätundersökningar för att inkludera ett mediekonsument-

perspektiv. Detta skulle också kunna användas för att pröva om mediers och 

befolkningens bild av Systembolaget är likadan. Finns det en agendasättande- och 

primingteoretisk påverkan på befolkningen från mediers håll? Ser ställningstagandena 
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likadana ut? Enkätundersökningarna hade också kunnat utformas efter Systembolagets 

funktionalitet och statliga uppdrag.  

 

Ett annat förslag är att i stället för att enbart fokusera på Systembolaget kan framtida 

forskning undersöka hur alkohol, i en vidare mening, framställs i svenska medier. Det 

tillsammans med en undersökning av publiken skulle kunna ge en djupare förståelse av 

mediernas betydelse för trenderna i den svenska alkoholopinionen. Studien 

argumenterade delvis för en möjlig ökande vintrend i Sverige och likställde den vid en 

kultur. Genom att kartlägga dryckesvanor hos det svenska folket hade denna bild kunnat 

förstärkas och därigenom hade tydligare slutsatser kunnat nås. 
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Per Gudmundson: Dags att avskaffa Systembolaget
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Per Gudmundson | Per.gudmundson@svd.se

B ara det senaste decenniet har svenskens

alkoholkonsumtion sjunkit med 8 procent. Inte minst

skolungdomar dricker mindre. Det beror inte på

alkoholpolitiken. Avgörande är att våra kulturella

mönster förändras.

Vi blir mer hälsomedvetna, till exempel.

 Alkoholpolitiken har tvärtom liberaliserats. Det är

enklare än på mycket länge att få tag i sprit.

Lördagsöppet, kvällsöppet, hemleverans, e-handel,

obegränsad EU-införsel, alkoholreklam, samt

restaurangboom understödd av lägre krav på

matservering - det går knappt att räkna alla

förbättringar. Lägg därtill alla nya produkter: ekologiska

viner, öl från mikrobryggerier, färdigblandade drinkar

och alkoglass. Och en bro till Danmark!

 De befarade skadorna av ökad tillgänglighet har

uteblivit. Det blev inte mer misshandel och rattfylla av

lördagsöppet, och inte heller när införselkvoterna

förändrades, visar forskningen.

 Folkhälsoargumentet för den svenska alkoholpolitiska

modellen blir allt mer irrelevant.

 Många försvarar då i stället monopolet med

resonemang om kvalitet. Man menar att utbudet skulle

bli sämre utan Systembolaget. Det är ett ohållbart

påstående, som alla svenskar som varit utomlands kan

intyga. Bolaget är möjligen världsledande på

härtappade baginboxviner och starkölsburkar. Men

även om Systembolaget nu vore så bra som dess

anhängare påstår, vore det inte argument nog för ett

bevarat detaljhandelsmonopol. Det går att avskaffa

monopolet utan att avskaffa Systembolaget. Precis

som vid omregleringen av apoteken kan man behålla

systembutikerna och ge dem särskilt uppdrag att

garantera Amaroneförsörjningen på glesbygden.

 Allt fler politiker har insett att monopolet står i vägen

inte bara för livskvaliteten utan också för lantbrukets

utveckling och företagandet.

 Det uppvaknandet gillar inte Systembolaget, som

därför har startat en dyr annons- och lobbykampanj för

att påverka de folkvalda att lägga ner planerna på att

tillåta gårdsförsäljning.

 Därmed faller också det sista argumentet för

monopolets existens, nämligen att det skulle vara ett

redskap för folkviljan. Systembolaget ser det

uppenbarligen som sin roll att missbruka

medborgarnas pengar för att manipulera den politiska

processen.

 Image-text:

 Foto: Fredrik Sandberg/TT
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Mer alkohol kring jul  och nyår ger ökat våld
 Aftonbladet. 2017-12-22 04:00

Debattören: Jag vill inte förstöra festglädjen - men om

vi dricker mindre minskar våldet Foto: Lena Koller

Alkohol är den gemensamma nämnare till en stor

andel av våld i samhället, och för varje liter vi dricker i

genomsnitt,

ökar även våldet med 10,2 procent, skriver debattören.

DEBATT Detta är en debattartikel. Det är skribenten

som står för åsikterna som förs fram i texten, inte

Aftonbladet.

 DEBATT. Jul och nyår närmar sig snabbt. Det är helger

som många av oss ser fram emot. Det blir tid för

umgänge med familjen, släkt och vänner. Det dricks

mer alkohol än någonsin under året och i de flesta fall

innebär det inga problem. Men samtidigt går det inte

att blunda för att helgernas alkoholkonsumtion också

kommer innebära ökat våld, särskilt för barn och

kvinnor.

 I en aktuell rapport från bland andra Svenska

Läkaresällskapet har en grupp internationella

alkoholforskare (där jag ingår) gått igenom hur

alkoholen påverkar omfattningen av våld. Vi finner att

när den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ökar med

en liter per person ses en ökning av antalet

misshandelsfall med 10,2 procent.

 Alkohol orsakar en stor andel av allt våld. I rapporten

visar vi att alkohol bidrar till våld mot människor i alla

åldrar och i många situationer. Det handlar om

barnmisshandel och våld mellan familjemedlemmar,

partners, vänner, bekanta och okända. Det

alkoholrelaterade våldet bidrar också till ungdomsvåld

och våld mot äldre. En alkoholpåverkad person löper

dessutom större risk för att utsättas för våld.

 Alkoholen bidrar till också till sexuellt våld i olika

former. En viktig orsak till det sexuella våld och de

sexuella övergrepp som MeToo-debatten handlar om

är alkoholen. Övergreppen begås inte sällan i berusat

tillstånd. I Sverige var 57 procent av förövarna och 31

procent av offren påverkade av alkohol år 2015, enligt

den Nationella trygghetsundersökningen. Det innebär

180 000 alkoholrelaterade misshandelsfall i Sverige

det året.

 Förutom de akuta skadorna ger våld också ohälsa på

lång sikt i form av fysiska, psykiska och sexuella

problem. De som har utsatts för våld har exempelvis

tre gånger högre risk för att få hjärtsjukdomar. Särskilt

kvinnor har särskilt hög risk att utveckla långvariga

hälsoproblem.

 Det finns flera förklaringar till våld. Vi vet att

alkoholens avhämmande effekter på hjärnan bidrar till

en ökad risk för aggressivitet och våld. Många orsaker

till våld är svåra att ändra, som genetiska, personliga

och kulturella faktorer, men rapporten visar att alkohol

är en faktor som i hög grad är möjlig att påverka
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