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Abstract 

In this study the design of the Systembolaget's campaign films is examined. The study carries 

out a semiotic analysis based on three semiotics researchers; Saussure, Pierce and Barthes. 

Swedish society is characterized by a broad alcohol culture, which has meant that Sweden has 

in the past established Systembolaget. While societies in, for example, the United States are 

characterized by commercialism and liberalism. By analyzing the campaign films with the 

tools from the theories, the study will search for the campaign films' characters, messages and 

how these correspond to Systembolaget's mission and vision. The study concludes that several 

of the messages appear in Systembolaget's mission and vision.  



 
 

Sammanfattning 

I denna studie undersöks gestaltningen av Systembolagets kampanjfilmer. I studien 

genomförs en semiotisk analys utifrån tre semiotikforskare; Saussure, Pierce och Barthes. Det 

svenska samhället kännetecknas av en bred alkoholkultur, vilket har gjort att Sverige i 

historien har upprättat Systembolaget. Medan samhällen i till exempel USA kännetecknas av 

kommersialism och liberalism. Genom att analysera kampanjfilmerna med verktygen från 

teorierna kommer studien söka kampanjfilmernas tecken, budskap och hur dessa 

överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision. Undersökningen kommer fram till 

att flera av budskapen framkommer i Systembolagets uppdrag och vision. 
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1.Inledning 

Den höga alkoholkonsumtionen i Sverige kostar samhället en massa pengar. Men framfört 

skadar alkohol fler än bara de som dricker, den skadar foster, barn och gör att våldsrelaterade 

skador och trafikskador ökar (Systembolaget, 2018). 

     Sveriges alkoholkultur är en stor del av vardagen för många och påverkar människor varje 

dag, Systembolaget (2015) skriver på sin hemsida att en undersökning av TNS-Sifo visar att 3 

av 4 unga har ångrat en händelse då de varit påverkade. I en annan undersökning av Sifo 

skriver Systembolaget (2016) att 4 av 10 unga ber sina syskon köpa ut. 

 

Vi har försökt kontrollera den svenska alkoholkonsumtionen genom historien, det första 

monopolet kallades ”holle och skenckie brenth win” och infördes 1498 i Stockholm. Detta 

utvecklades och till slut blev det något som kallades motbokssystemet som i mitten på 1950 

talet genom en sammanslutning av 247 systembolag bildade Nya Systemaktiebolaget som är 

grunden till dagens Systembolag (Systembolaget, 2018). 

 

Genom att sälja alkohol utan vinstintresse finns Systembolaget för att alkoholskadorna ska bli 

färre. I deras uppdrag från staten ingår att informera om alkoholens risker, ge bra service och 

sälja med ansvar. Forskare visar att konsumtionen av alkohol hade varit ca 30 procent högre 

om man hade kunnat köpa starksprit i livsmedelsaffärerna (Systembolaget, (u.å)).   

     Systembolaget menar att de säljer med ansvar vilket bland annat betyder att de inte har 

extrapriser eller uppmuntrar människor till att köpa mer (Systembolaget, (u.å)). 

     Dessutom kvalitetssäkrar Systembolaget sitt sortiment bland annat eftersom fler och fler 

människor intresserar sig för deras drycker och dryckernas hållbarhet men även 

hälsoaspekterna (Systembolaget, (u.å)). 

     Systembolaget har även börjat sälja dyckert som inte innehåller någon alkohol men som 

ändå liknar de alkoholhaltiga dryckerna i smaken och utseende (Systembolaget, (u.å)). 

 

Sverige har en lång historia av alkoholanvändning. Historian sträcker sig flera tusen år 

tillbaka i tiden. Idag är alkohol en självklar del av livet för vuxna, men även för en del 

ungdomar. Alkoholen är potentiellt problemskapande rusmedel men vi kan ändå säga att det 

är en accepterad och legitimt njutningsmedel och en stor del av den svenska kulturen. Sverige 

har i sin lagstiftning satt upp att 18 år är lägsta gränsen för att dricka alkohol, trots denna 

kunskap gör många ungdomar sin alkoholdebut mycket tidigare. Oftast sker denna debut med 
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vänner, men den kan även ske genom att äldre syskon eller föräldrar köper ut åt dem 

(Johnson, Richert, & Svensson, 2017). 

     På Sveriges Televisions (SVT) hemsida kan man läsa en artikel av Tidningarnas 

Telegrambyrå (TT) om en undersökning Sifo gjort på uppdrag av Systembolaget. 

Undersökning syfte var att ta reda på synen på langning, resultatet visade bland annat att 

syskon som köper ut ses som snälla (Tidningarnas Telegrambyrå [TT], 2016). 

     Dessa ungdomar som väl börjat konsumera alkohol fortsätter oftast regelbundet resten av 

livet. Siffran för absolutister det vill säga de som inte dricker någon alkohol alls ligger på 

under 10 % idag, ungefär hälften av de som dricker får i sig alkohol en gång i veckan. Trotts 

det klarar den stora majoriteten av sitt alkoholintag utan några större problem, men de flesta 

har ändå någon gång fått en negativ konsekvens av sitt alkoholintag (Johnson, Richert, & 

Svensson, 2017). 

 

Sveriges alkoholpolitik är relativt lik övriga nordens (Sundberg, 2017). Norge, Finland, 

Island, Grönland, Färöarna och Åland har nämligen också statligt monopol på att sälja drycker 

som innehar över en viss mängd alkohol (popNad, u.å). I Finland finns den högsta tillåta 

alkoholhalten i livsmedelsbutiker där max ligger på alkoholvolymen 5,5 procent (popNad, 

u.å). Medan Island har den striktaste gränsen på 2,25 volymprocent som får säljas i 

livsmedelsbutiker (Livsmedelshandlarna, u.å). Det landet i Norden vars alkoholpolitik 

stämmer minst överens med Sveriges är Danmarks. Danmarks alkoholpolitik är mer liberal 

och där menar man att man har ett eget ansvar över sitt drickande och det är inget som staten 

ska bestämma om (popNad, u.å). Att inställningen till alkohol i Danmark skiljer sig från 

Sveriges återspeglas bland annat i Svenska Dagbladets (SvD) artikel ”Danska ungdomar 

dricker i särklass mest: ‘Unika’” där en dansk kille berättar att det är genom alkoholen 

ungdomar umgås, dricker man inte kan man lika väl lämna menar han (Olsson, 2016). Trots 

att det finns en alkoholnorm i Sverige finns det även många som inte väljer att dricka. Elaf Ali 

(2017) skriver en krönika på Expressen om att vi svenskar måste våga ifrågasätta 

alkoholkulturen, och att alkoholen inte är den som får människor att bli roliga. 

 

I övrigt kan det finnas en bild av Sverige som ett land med relativt kompetenta medborgare. 

Bland annat visar en PISA undersökning att Sverige ligger vid och över genomsnittet i 

kompetens i naturvetenskap, matematik och läsförståelse (Skolverket, 2019). En annan artikel 

som också diskuterar kunskap skriver att svenskarna är tredje bästa landet på engelska efter 

Nederländerna och Danmark (Tidningarnas Telegrambyrå [TT], 2016). 
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Till skillnad från Sveriges alkoholpolitik är USA:s alkoholpolitik mer kommersiell. I artikeln 

”Kulturkrock: Alkohol” skriver Maria Zaitzewsky Rundgren (2016) om en kvinna från USA 

som berättade att Systembolaget kom som en chock. Hon menade att hon var van vid att man 

kunde köpa alkohol i livsmedelsbutiker alla dagar i veckan och vilken tid som helst.  

     Som land kan USA i dagens situation kopplas till deras president Donald Trump. Han är 

framröstad av folken och därför borde flera av hans åsikter stämma överens med människorna 

i USA. Det finns flera kritiska uttalanden om Trump bland annat har Marianne Björklund, 

Chris Maluszynski och Julia Mård (2018) gjort ett kort videoreportage om då Trump skulle 

besöka Storbritannien. I videon syns en stor orange bebisballong som liknar Trump, de menar 

att det ska synbolisera att vi tycker han är en ond, illvillig, självupptagen och egoistisk bebis. 

Martin Gelin (2019) skriver en artikel om en av Trumps mest långvariga medarbetare som nu 

kallar Trump en skurk, bedragare och maffiaboss. I en artikel av Linnea Järkstig (2018) 

beskrivs Trump som en förnekare då han menar att inga kinesiska spioner avlyssnar dem. Ett 

annat exempel på att han beskrivs som att han förnekar är hans ställningstagande i 

klimatfrågan. Bland annat i en artikel av Alexandra Lönnroth (2018) där hon skriver om hur 

Trump avfärdat Vita husets klimatrapport.  

      Man kan säga att USA generellt präglas av en patriotism. Sveriges Television (SVT) 

(2008) förklarar det bland annat genom att USA anser sig vara i krig mot terrorismen och att 

det skapar en gemenskap som ökar patriotismen. USA har också en förmåga att lägga sig i 

andra länders problem om de anser att de hotar dem. Till exempel skriver Sveriges Television 

(SVT) (2011) om Irakkriget och att bakgrunden till kriget var att USA:s dåvarande president 

förklarat krig mot terrorismen.  

 

 

Systembolaget är ett aktiebolag som framförallt säljer alkoholhaltiga drycker och dessutom 

har monopol på detta i hela Sverige. Till råga på det har Systembolaget högst förtroende bland 

institutioner, politiska partier, massmedier och företag i Sverige (Kantar SIFO & 

Medieakademin, 2019). Därför är det i allmänhetens intresse att veta vad Systembolaget 

förmedlar i sina kampanjfilmer. Studien behandlar fem av Systembolagets senaste 

kampanjfilmer som visats på tv: Pinot Noir, Avfärden, Systrar, Bröder och Tack för din 

omtanke. Genom att inta ett semiotiskt perspektiv försöker studien åskådliggöra 

kampanjfilmernas budskap, tecken och om Systembolagets kampanjfilmer har sin grund i 

Systembolagets uppdrag och vision. Undersökningen kommer ge ökad kunskap kring 

Systembolagets kampanjfilmer vilket är viktigt att granska eftersom Systembolaget har makt 
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över försäljningen av alkohol i hela Sverige men även ett ansvar av staten att informera om 

alkoholens risker (Systembolaget, u.å)). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Då undersökningen har svårt att hitta medievetenskaplig tidigare forskning om 

alkoholrelaterade kampanjfilmer har inspiration hämtats från andra examensarbeten. Bland 

annat finns uppsatsen “Systembolaget och unga – En studie om hur systembolagets 

reklamfilmers budskap tas emot” som söker djupare förståelse för två kampanjfilmer från 

Systembolaget. Genom att söka svar i fokusgrupper vill studien svara på hur 18 till 19 åringar 

påverkas och reagerar på kampanjfilmerna “Systrar” och “Bröder”. Den andra 

frågeställningen handlar om hur 20 till 25 åringar påverkas och reagerar på samma 

kampanjfilmer. Deras slutsatser blev att budskapen om vad som kan hända om man köper ut 

uppfattades av samtliga i fokusgrupperna. Däremot hade kampanjfilmerna ingen fysisk 

inverkan på deltagarna, vilket betyder att kampanjfilmen inte hindrar dem från att köpa ut 

alkohol och därför uppnår inte kampanjfilmerna önskad effekt (Johnsson, Josefsson, & 

Landgren, 2018).  

 

En annan uppsat är “Sveriges alkoholparadox – En socialsemiotisk analys av Systembolaget 

och Iq:s kampanjfilmer”. Denna uppsats undersöker vilka sociala situationer och beteenden 

som gestaltas i systembolagets och Iq:s kampanjfilmer. Studien utgår från frågeställningar om 

att söka vilka implicita budskap och värderingar förmedlas via kampanjfilmerna. De 

undersöker generfunktionens uttryck och kollar vilken betydelse författarfunktionen de får för 

texterna. Men de letar även efter vilka identiteter som förmedlas och vilka sociala situationer 

och beteenden som kan urskiljas.  Deras slutsatser handlar bland annat om att det finns en risk 

att de kampanjfilmerna visar och vill förhindra istället reproduceras i agerande eftersom en 

inte kan utgå från att alla kan reflektera över vad de ser. Författaren kommer också fram till 

att det finns en paradox, Systembolaget förmedlar hur man ska dricka på ett sunt sätt 

samtidigt som de förmedlar att det är dåligt att dricka (Carlsson, 2014).  

 

Den tredje studien heter “Det är inte OM utan När - En studie om unga vuxnas upplevelser 

kring att vara nykter”. Syftet var att fånga upplevelser bland unga vuxna då det gäller deras 

upplevelse att kunna välja bort alkohol. Deras frågeställningar gick ut på att se hur nykterhet 

påverkat ungas bilder av sig själv. Ser ungas bilder av sig själva annorlunda ut om de är med i 

nykterhetsförbund. Men även hur unga vuxna påverkas av andra unga vuxna när det kommer 
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till alkohol. Resultatet blev att det finns en utpräglad alkoholkultur som gör att nykterister ses 

som onormala men att tillhöra ett nykterhetsförbund kan köra att den social gemenskapen man 

missar med resten av världen som vill dricka alkohol kan man ta igen genom att delta i ett 

nykterhetsförbund (Eriksson, & Johansson, 2013).  

 

Denna studie är en ny analys av systembolagets kampanjfilmer och studerar kampanjfilmer 

som skiljer sig i budskap för att få en tydligare helhet av vad Systembolaget förmedlar. Den 

ingående semiotiska analysen kommer bidra till att bredare kunskaps kring Systembolagets 

kampanjfilmer och medverka till nya relevanta analyser.   

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

 

Studien syftar till att få en djupare förståelse för Systembolagets kampanjfilmer genom att 

studera fem stycken kampanjfilmer från dem och sedan utgå från tre teorier inom semiotisk 

analys. 

 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:  

• Vilka budskap framkommer i Systembolagets kampanjfilmer? 

• Vilka tecken kan man urskilja i kampanjfilmerna?  

• Hur återger resultatet från analysen sig med Systembolagets uppdrag och version? 
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2.Teori  

Studien kommer använda sig av semiotisk analys för att undersöka fem kampanjfilmer från 

Systembolagets Youtube kanal för att få en djupare förståelse för kampanjfilmernas budskap, 

tecken och deras relation till Systembolagets uppdrag och vision.  

Semiotiken ser världen som något en kan läsa, tolka och avkodas. Semiotik tillämpas för att 

kunna förstå kommunikation och ordet semiotik är ursprungligen från det grekiska ordet 

semeion och betyder tecken. Enkelt uttryckt är allt som kan tolkas tecken och tecken i relation 

till varandra bidrar till meningsskapande och kommunikation. Alla tecken har en innebörd 

som inte bara står för vad det konkret är utan företräder något utanför sig självt och skapar 

mening (Ekström, 2012). 

Inom semiotiken finns det flera forskare som har olika teorier och därför har studien valt att 

föra fram de Ekström (2012) anser vara semiotikens tre viktigaste forskare. Den första 

teoretikern som studien behandlar heter Ferdinand de Saussure. Saussure ser framförallt 

tecken i det verbala språket och menar att betydelse skapas på grund av kulturer och 

konventioner (Ekström, 2012). Resultat och analysen i studien kommer därför bland annat att 

undersöka om de finns olika kulturer och konventioner i kampanjfilmerna och i så fall vilka. 

Enligt Saussure består tecken av två delar, det betecknande och det betecknade. Det 

betecknande står för vad någon konkret säger eller vad man konkret läser eller hör medan det 

betecknade står för tankarna som uppstår när vi säger, läser eller hör det konkreta (Ekström, 

2012). 

För att få ytterligare kunskap om semiotiken och hur tecken kan tolkas har studien även valt 

att använda sig av Charles Sanders Peirces teori. Peirce avvänder sig även av begrepp som 

betecknande och betecknade men i teorin så delar han in tecken i tre delar; tecken, objekt och 

interpretant. Denna teori möjliggör en bredare analys av tecken, här är inte tecken enbart 

kopplat till kulturer och konventioner utan till människors sociala överenskommelser och 

fysiska orsakssammanban, tecken kan till och med vara när det konkreta i någon mån också 

uppfattas som det (Ekström, 2012). Här har man alltså möjligheten att analysera efter tre olika 

typer av tecken och därför får tolkningar en större plats i Peirces teori.  

Då undersökningen analyserar film som är en blandning mellan språk och rörlig bild är det 

också aktuellt med en teoretiker som främst undersöker bilder och dess betydelse. Därför 

kommer studien även använda sig av Roland Barthes teori. Teorin används för att 

åskådliggöra myter som enligt Barthes är kulturella världen och föreställningar och sedan 
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analysera vad som är det denotativa och det konnotativa i myten. Denotation och konnotation 

kan ses som likt Saussures och Peirces betecknande och betecknade (Ekström, 2012). 

 

2.1Ferdinand de Saussure  

Saussure var lingvist och beskrivs i vissa fall som strukturalist. Han rubricerade själv sin teori 

som semiologi men idag kallas det semiotik. För Saussure är språket ett teckensystem 

eftersom det är med hjälp av språket som man kan uttrycka sig. Han menar att språket är 

likvärdigt symboliska riter, sedvänjor, artighetsformer och militära tecken. Det är den sociala 

dimensionen som är intressant i det verbala språket och han förutsåg en vetenskap som 

studerar tecken inom den sociala vardagen (Ekström, 2012). 

Saussure ansåg att tecken består av två delar, det betecknande och det betecknade. Det 

betecknande är det konkreta uttrycket till exempel och det betecknade är innehållet och 

meningen med det konkreta. Det betyder att det betecknade är tankar och associationer som 

uppstår när vi utsätter oss för tecknet. Förbindelser mellan det betecknande och det 

betecknade är helt beroende på kultur eller subkultur och utvecklas med dessa. Det 

betecknande behöver heller inte ha något alls att göra med det betecknade. Betydelsen alltså 

det betecknade kommer i grund och botten från konventioner och kan skifta beroende på 

sammanhang man befinner sig i. Tecken i sig får sin betydelse, det betecknade, i relation till 

andra tecken i språksystemet (Ekström, 2012). 

Saussure som var lingvist menade att språket kan delas in i två delar, det abstrakta och det 

konkreta. Det abstrakta systemet kallas la langue och det konkreta språkbruket kallas la 

parole. Då han var strukturalist ansåg han att den exakta vetenskapen skulle hålla sig till 

langue hellre än parole. Dessutom ansåg Saussure att tecken kan organiseras, i den 

paradigmatiska principen och den syntagmatiska principen. Paradigm är en uppsättning 

tecken som vi väljer mellan, till exempel synonyma ord, vinkar och typsnitt. Både medvetna 

och omedvetna val skapar mening. Syntagm är kombinationen av tecken, till exempel ett 

tidningsuppslag, en film eller en person (Ekström, 2012). 

Saussure poängterade att semiotik skulle kunna tillämpas på mer än det verbala språket. Han 

förutsåg att det skulle kunna användas på vartenda uttryckssätt som finns i ett samhälle och 

socialt sammanhang och bygger på kollektiva vanor och konventioner. Allt som står i relation 

till den kultur som finns har en mening (Ekström, 2012). 
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2.2 Charles Sanders Peirce 

Pierce var till exempel verksam som matematiker och filosof. Pierce såg kommunikation som 

en oändlig kedja av teckenproduktion. Enligt Pierce är allt tänkande om verkligheten 

mediterat via tecken. Pierce föreställde sig att ett tecken står för något, för någon, i ett 

speciellt sammanhang. Han ansåg att tecken består av tre delar; tecken, objekt och 

interpretant. Tecken står för objektet och skapar mentala föreställningar vilka Pierce kallade 

Interpretant. Interpretanten är användarnas relationer av ett speciellt tecken och hjälper 

människor att orientera sig i verkligheten, till exempel så skapar tecknet blomma objektet som 

förstås av någon vilket blir dennes mentala föreställning det vill säga interpretant (Ekström, 

2012). 

Enligt Pierce teori kunde användarnas tolkningar men även intryck få större plats än hos 

Saussure teori. Senare har Pierce teori blivit en inspirationskälla för dem som argumentera för 

att semiotik handlar om att undersöka meningsskapande där tolkningar och handlingar har en 

större betydelse snarare än att blottlägga ett slutet system av olika tecken. Enligt teorin skapas 

meningar av redan existerande tecken som vidare skapar nya tecken i en kommunikation som 

aldrig avslutas. Betydelserna av dessa tecken skapas inte enbart genom våra relationer till 

tecken utan även att de används i konkreta handlingar (Ekström, 2012). 

Enligt Pierce finns det tre olika typer av tecken; symbol, ikon och index. Dessa olika tecken 

skiljer sig gällande konvention och godtycklighet. Symbolerna till skillnad från de andra 

kräver en social överenskommelse, det kan vara allt från vilken färg mjölken har till vilken 

färg den svåraste slalombacken har. Ikoner och index har naturliga relationer till det de står 

för. Index har ett fysiskt orsakssamband till exempel ett fotavtryck i snön talar om för oss att 

någon varit här. Medan ikoner är då de betecknande i någon mån liknar de som betecknas, 

med andra ord betyder det att det konkreta också uppfattas som eller har samband med det 

konkreta (Ekström, 2012). 

 

2.3 Roland Barthes 

Barthes var den som utvecklade semiotiken till en teori för mer modern medieanalys. Vissa 

anser att han är en av grundarna till den moderna semiotiken. Barthes var litteraturforskare, 

författare, skribent, kultur- och samhällskritiker samt en av Frankrikes mest berömda 

intellektuella personlighet. Barthes hann även under sin livstid installeras som professor i 
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litterär semiologi vid Collège de France. Under sina verksamma år så var han väldigt 

influerad av den tidens marxism och då inte minst av filosofen Jean Paul Sartre (Ekström, 

2012). 

Barthes analyserade texter och olika företeelser i samtiden men till största andel var det 

analyser av bilder. Bilder kunde enligt Barthes kommunicera flera lager av betydelser och han 

menade att man endast kunde förstå dessa om man tog hänsyn till politiska, sociala samt 

kulturella sammanhang som dessa ingår i. Den moderna medievetenskapen idag bygger till 

stor del på analyser och olika bilder har en stor del i dessa analyser av naturliga skäl. Barthes 

ansåg att alla bilder var polysema, vilket är att bilderna inte har någon given innebörd utan 

flera olika. Det är betraktaren som tolkar bilden och de går att tolka bilden på flera olika sätt 

och de kan ge flera olika budskap. Barthes menar att ord kan fungera på två olika sätt 

gentemot bilder, antingen handlar det om förankring som betyder att ord kan fixera en av flera 

betydelser i en bild. Man kan genom ordet fixera läsaren uppmärksamhet till den betydelsen 

man vill uppnå och kan då undvika tolkningar man inte vill att publiken ska inta. Barthes 

kallade den andra funktionen för relä, vilket betyder att ord och bild kompletterar och avlöser 

varandra. Denna funktionen är viktigare i film än i bild där dialog för filmen vidare och 

samspelar med det vi ser. Barthes utvecklade semiotiken vidare till en vetenskap om hur 

meningarna skapas multimedialt, genom olika modes, resurser och system av tecken 

(Ekström, 2012). 

Barthes utvecklade vissa centrala begrepp, bland annat myter, denotation och konnotation. 

Myter är för Barthes kulturella värden och föreställningar. Med andra ord, det som döljer sig 

under ytan. Denotationen får enligt Barthes sin betydelse genom konnotation. Denotation ger 

den bokstavliga, konkreta, uppenbara innebörden av ett ord, en bild eller en text. Konnotation 

står för de djupare lagren av betydelser som varje ord, bild eller text kommunicerar (Ekström, 

2012).  
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3. Metod och material 

Det här är en kvalitativ studie som genom semiotisk analys försöker förstå Systembolagets 

kampanjfilmers budskap, tecken och om kampanjfilmerna speglar Systembolagets uppdrag 

och vision. Metodavsnittet kommer börja med att gå igenom genomförandet av analysen och 

sedan gå vidare till Material och avgränsningar för att avsluta med kritik mot semiotiken som 

metod.  

 

3.1 Genomförande 

Undersökningen delar upp analysen efter varje kampanjfilm; Pinot Noir, Avfärden, Systrar, 

Bröder, och Tack för din omtanke. Dessa presenteras först innan de systematiskt analyseras 

efter tre olika teoretikers teorier. Först Ferdinand de Saussures teori sen Charles Sanders 

Pierce och därefter Roland Barthes.  

 

Inom Saussures teori finns ett huvudfokus på det verbala språket och kulturen som språket 

finns i. Därför har studien tagit fasta på svensk kultur och amerikansk kultur i 

kampanjfilmerna “Pinot Noir” och “Avfärden”. Eftersom det finns en stark skildring av 

svensk och amerikanskt genom karaktärerna Britta och Jeff. Tecken har därför i det har fallet 

varit då bild eller tal varit typiskt svenskt eller amerikanskt. Genom Saussures tvådelade 

princip om hur tecken är uppdelade undersöker studien vilka tecken som framkommer. Den 

tvådelade principen som Saussure använder kallas det betecknande och det betecknade. Det 

betecknande är vad man konkret ser eller hör medan det betecknade är associationer man får 

av det betecknande (Ekström, 2012). 

     I kampanjfilmerna ”Systrar” och “Bröder” har fokus lagts på alkoholkulturen i Sverige. 

Eftersom olika kulturer eller subkulturer inte gestaltas är det i stället intressant att undersöka 

vad i kampanjfilmerna som kan ses som typiskt svenska. Tecken i dessa kampanjfilmer är 

alltså saker man ser eller hör som man kan koppla till svensk kultur. Tecknen gestaltas genom 

att förklara vad som är det betecknande och det betecknade. 

     Till sist kampanjfilmen “Tack för din omtanke” som har sitt centrum i Sveriges 

alkoholmonopol. Eftersom alkoholmonopolet är en del av Sveriges alkoholkultur, alltså 

typiskt svenskt, blir alkoholmonopolet intressant utifrån Saussures teori. Tecken i den här 

kampanjfilmen är alltså bland annat alkoholmonopolet och det studeras utifrån det 

betecknande och det betecknade.  
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Inom Peirce teori är kommunikation lika med teckenproduktion. Han menade också att det 

finns tre olika typer av tecken; symbol, ikon och index. Uppsatsen har därför sökt dessa 

tecken och presenterat dess objekt och interpretant. Med ”objekt” menas vad det konkret står 

för, medan ”interpretant” betyder vilka mentala föreställningar som uppstår från tecknet och 

objektet. 

     I kampanjfilmerna söker studien först efter sociala överenskommelser det vill säga 

symboler. En social överenskommelse är någon som inte behöver vara en regel eller lag utan 

något man gör för att det är norm alternativt något som finns där för att underlätta i 

kommunikation mellan människor och samhället. Efter det undersöks om det finns ikoner i 

kampanjfilmen, ikoner är då de betecknande i någon mån liknar de som betecknas, med andra 

ord betyder det att det konkreta också uppfattas som eller har samband med det konkreta. Det 

sista som undersöks inom Peirces teori är om och i så fall vilka index som går att uppfatta. 

Index har ett fysiskt orsakssamband till exempel ett fotavtryck i snön talar om för oss att 

någon varit här (Ekström, 2012). 

 

Barthes använde framförallt sin teori för att analysera bilder men fungerade även för att 

analysera texter och olika företeelser i samtiden (Ekström, 2012) Han själv söker efter myter, 

det vill säga kulturella världen och föreställningar (Ekström, 2012) Därför utgår även studien 

efter att hitta myterna i varje kampanjfilm. Undersökningen har valt att konkretisera vad den 

söker efter genom att bestämma att myter står för: Kulturella företeelser som är typiskt en viss 

kultur. Världen tolkas i det här sammanhanget som händelser som man avser har en större 

betydelse i ens liv eller har en betydelse för samhället. Med föreställningar menas i det här 

fallet saker eller händelser som man kan ha en förutbestämd åsikt kring, vilket också går ihop 

med kultur och normer.  

     Analysen sker alltså genom att söka efter dessa myter i kampanjfilmerna och därefter 

undersöktes vad som var denotation och konnotation. Denotationen får enligt Barthes sin 

betydelse genom konnotation. Denotation ger den bokstavliga, konkreta, uppenbara 

innebörden av ett ord, en bild eller en text. Konnotation står för de djupare lagren av 

betydelser som varje ord, bild eller text kommunicerar (Ekström, 2012).  
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Analysen utifrån teorierna görs för att synliggöra tecken som finns i kampanjfilmerna, och 

genom tecknen analyseras därefter vad som kan vara kampanjfilmernas budskap. Sen 

undersöks budskapet gentemot Systembolagets uppdrag och vision för att synliggöra om 

Systembolaget följer sina uppdrag och sin vision i kampanjfilmerna. Analysen om vilket 

budskap tecknen förmedlar och om det återspeglar Systembolagets uppdrag och vision 

undersöks i slutet av varje kampanjfilmsanalys och har rubriken ”Budskap och relevans”.  

 

 

3.2 Material och avgränsningar 

 

Studien utgår från fem kampanjfilmer gjorda av Systembolaget. Motivet till antalet 

kampanjfilmer är att antalet möjliggör ett relativt brett utbud, det vill säga olika typer av 

kampanjfilmer belyses och därför bidrar det till högre generaliserbarhet. Filmerna är tagna 

från Systembolagets Youtube-kanal eftersom alla kampanjfilmer av Systembolaget fanns 

samlade där. Eftersom studien söker en nutida samhällsrelevans valdes de fem senast gjorda 

kampanjfilmerna som även visats på tv. Att de har gått på tv betyder troligtvis att fler har sett 

kampanjfilmerna vilket borde göra studien mer relevant än om studien hade valt 

kampanjfilmer som inte haft lika stor publik.  

 

För att kunna ge analysen högre trovärdighet används även rapporter, artiklar och annat 

journalistiskt material. På grund av att studien även undersöker kulturer om vad som är 

svenskt och vad som är amerikanskt kan även åsiktsariklar vara relevanta för att påvisa att 

dessa åsikter finns om eller inom en kultur.   

 

 

3.3 Metodkritik 

Ibland kan semiotiken kritiseras för att de presenterar analyser som vore vetenskapliga och 

objektiva redogörelser snarare än en subjektiv tolkning. Man kan anse att semiotiska analyser 

kan upplevas som osystematiska och förefaller bygga på tillfälliga intryck. Det finns vissa 

studier som har fått kritik för att för att de bara utgör en abstrakt formalism där fokuset har 

vilat på systemet mer än bruket av tecken och produktionen av betydelser. Den rena 

strukturalistiska semiotiken menar kritikerna bortser från flera led som till exempel 

produktionsprocessen, användarnas tolkningar och intensioner, men även sociala, kulturella 
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ekonomiska och politiska kontexterna. Istället har flertalet semiotiker intresserat sig för en 

mer kontextbunden semiotik - socialsemiotiken (Ekström, 2012).  
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4.Analys 

Studien kommer i analys- och diskussionsstadiet behandla semiotisk analys ur tre olika 

teoretiska perspektiv och avslutningsvis kommer sedan en tolkning av budskapet utifrån de 

analyserade tecknen och efter det ställer undersökning budskapet mot Systembolagets 

uppdrag och vision.  

Semiotiken undersöker tecken och dess beståndsdelar i allt vi kommunicerar. Tecken finns 

överallt och kan enkelt beskrivas vara något som inte bara representerar vad det konkret är 

utan även associationer runt det konkreta. Det är även här, när vi tolkar tecken som mening 

skapas och just meningsskapande och kommunikation är vad semiotiken vill analysera och 

försöka förstå (Ekström, 2012).  

Eftersom det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till inom semiotiken har studien valt att ta 

hänsyn till tre framstående semiotikforskare. Nämligen Ferdinand Saussure, Charles Sanders 

Peirce och Roland Barthes. Undersökningen kommer strategiskt gå igenom de utvalda 

kampanjfilmernas handlingar och därefter analysera efter Saussure, Peirce och Barthes 

riktlinjer för semiotisk analys.  

 

4.1Kampanjfilmen “Pinot Noir”   

Här finns två huvudpersoner, Britta som ser och verkar var representativt svensk och Jeff som 

ser och verkar vara representativt amerikansk. De befinner sig utanför ett hotell som ser ut att 

vara beläget i en miljö som liknar Sydeuropa. Jeff sitter på en mur och håller upp en karta och 

frågar om han och Britta ska åka till Pinot Noir. Britta säger då att det är en druva inte en 

plats, Jeff fortsätter att läsa upp namn men Britta säger att det är druvor. Jeff låter lite mer 

osäker för varje gång. Tillslut säger Jeff ett namn som är en plats och det slutar med att de 

sätter sig i bilen  (Systembolaget, 2018).   

 

4.1.1Analys enligt Saussures teori  

Ekström (2012) beskriver att för Saussure är språket själva teckensystemet och i denna 

kampanjfilm finns både svenska och amerikanska normer och symboliska riter att ta hänsyn 

till. Studien använder Donald Trump som ett konkret exempel eftersom USA:s medborgare 

valt Trump som president, någon som ska besluta och bestämma över USA, vilket borde 
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bevisa att många i landet sympatiserar med vad han säger och gör. Nedan följer två 

talmanusutdrag ur kampanjfilmen “Pinot Noir”.  

-Hej Britta! Ska vi inte ta en sväng till Pinot Noir? Jag kan bara inte hitta det på 

kartan, säger Jeff.   

-Pinot Noir är inte en plats, det är en druva, svarar Britta.   

(Jeff skrattar)  

-Jag är ganska säker på att det är båda, […] Säger Jeff.  

Systembolaget, 2018  

I denna sekvens kan man urskilja ett flertal typiska drag som man kan identifiera med 

länderna Sverige och USA, detta är bland annat en byggsten i ett tecken. Tecken är ord som 

finns i varje nation eller grupps språk samt kultur och är jämförbart med till exempel 

symboliska riter, traditioner och militära tecken (Ekström, 2012). Dessutom innehåller tecken 

två aspekter, det betecknande som är det konkreta ordet, och det betecknade, som är de 

tankeanknytningar en kan göra med det konkreta (Ekström, 2012). Eftersom orden tagna från 

sitt sammanhang inte får lika stor betydelse har studien valt att analysera meningar så att 

tecknen i relation till varandra kan få betydelse.  

I Sverige är det allmänt känt att Systembolagets medarbetare är väldigt duktiga på 

alkoholhaltiga drycker, och nu på senare tid även på alkoholfria alternativ. Systembolaget har 

nämligen högst förtroende av företag, medier och samhällets institutioner bland det svenska 

folket (Kantar SIFO & Medieakademin, 2019). Det här betyder att när Britta säger att det inte 

är en plats utan en druva så blir det hon säger mer trovärdigt för att man associerar och börjar 

tänka på till exempel Systembolagets goda ryckte. I detta fall är alltså själva meningen “Pinot 

Noir är inte en plats, det är en druva” Det betecknande och betydelsen av att hennes ord är 

trovärdiga är det betecknade. En annan hopsättning av tecken som går att uppfatta är det 

betecknande “Jag är ganska säker på att det är båda […]” som Jeff säger, här kan det 

betecknade vara att det överensstämmer med tankar om USA:s självgodhet. Vilket man till 

exempel kan se genom USA:s president Donald Trump. Det finns ett utbrett tankesätt om 

USA:s president Donald Trump som en egenkär och egoistisk person, detta har bland annat 

Dagens Nyheter (2018) skrivit om. Men det kan även märkas i filmer från USA där de får sig 

själva att framstå som de godhjärtade hjältarna.   

-Sauvignon Blanc? Frågar Jeff.  
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-Druva, svarar Britta.  

-Zinfandel? Frågar Jeff.  

-Druva, svarar Britta.  

-Chablis? Frågar Jeff.  

-Det är ett ställe! Svarar Britta.  

-Jag visste det! Då åker vi! Vi kanske passerar Pinot Noir på vägen, du kör och 

jag läser kartan, säger Jeff.   

Systembolaget, 2018  

I detta utdrag har vi en allt mer osäker Jeff som frågar om de kan åka till dessa ställen men 

Britta svarar att de är namn på druvor. Tillslut säger Jeff ett namn på en plats och det är här 

som ett till tecken kan urskiljas. Det betecknande är i detta fall “Jag visste det! Då åker vi! 

Kanske passerar vi Point Noir på vägen, du kör och jag läser kartan”. Det betecknade finns 

både i associationer kring frasen “Jag visste det!” Eftersom Jeff troligtvis inte visste det kan 

det betyda att han ljuger, och att ljuga för att man själv ska se och verka bättre ut kan även ses 

som typiskt amerikanskt. Till exempel berättar Martin Gelin (2019) som skriver för Dagens 

Nyheter att en av Donald Trumps advokater menar att Trump är en skurk, bedragare och 

maffiaboss. Det finns även betecknade i frasen “Vi kanske passerar Pinot Noir på vägen 

[…]”, nämligen att Jeff förnekar att Britta har rätt och han har fel. Förnekelse är också något 

som kan förknippas som amerikanskt, inte minst är detta utbrett kring klimathotet, ta 

Alexandra Lönnroth (2018) artikel som exempel, hon skriver för SVT om hur Donald Trump 

avfärdar uppgifter om klimatförändringar. Vilket kan göra att USA också förknippas med 

förnekelse vad gäller andra områden. Det finns även en tredje fras i det här utdraget som inte 

bara står för det betecknande utan även är betecknade och det är “[…] du kör och jag läser 

kartan.” Det betecknade i detta fall kan alltså vara att det är typiskt för USA att bestämma och 

i det här avseendet låter det som Jeff ger en order snarare än ett förslag. Att USA gillar att 

bestämma och ge order kan många ha lagt märke till, inte minst genom att deras militär till 

exempel gått in i Irak bland annat eftersom USA:s president Bush kände sig hotad av Irak, 

vilket resulterade i Irakkriget (Sveriges Television, 2011).   

Studien kan även förnimma att det övergripande budskapet i kampanjfilmen “Pinot Noir” är 

att förmedla att Systembolagets anställda har mycket kunskap. Eftersom det är Jeff som 

representerar USA som frågar och söker de rätta svaren hos Britta som representerar Sverige 
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och Systembolaget.  Vilket man kan koppla till Saussures teori genom att svenskar i vissa 

undersökningar anses smartare än amerikaner. Till exempel visar Programme for International 

Student Assessment (PISA) en undersökning där Sverige ligger flera länder före USA i 

kompetensmätningen (Skolverket, 2015). PISA är den största internationell 

elevundersökningen som mäter kunskapen i matematik, naturvetenskap och läsförståelse hos 

15 åringar (Skolverket, 2019). Det betecknande kan vara att kampanjfilmen visar att Britta är 

smartare än Jeff. Det betecknade kan vara att Sverige är smartare än USA. Saussures teori kan 

ge legitimitet till varför en kan tänka att det övergripande budskapet är att Systembolagets 

medarbetare är smartare än någon från USA.  

     Genom dessa tecken kan publiken ännu mer bekräfta att vad de ser och hör är en kvinna 

som representerar Sverige och Systembolaget samt en man som representerar USA.  

 

4.1.2 Analys enligt Peirce teori  

Peirce ansåg att kommunikation är som en ändlös kö av teckenproduktion. Han menar att det 

finns tre olika typer av tecken, symbol, ikon och index, Peirce menar att de skiljer sig åt i 

godtycklighet och konvention (Ekström, 2012).   

Symboler är sociala överenskommelser och behöver inte bara betyda en sak (Ekström, 2012). 

I kampanjfilmen “Pinot Noir” kan bland annat Jeffs kostym vara en symbol.  

 

Kostymen kan symbolisera att personen har ett viktigt jobb eller ska på något viktigt möte, vi 

kan till exempel bära kostym när vi deltar i bröllop och begravningar vilka är viktiga 

tillställningar. Peirce delar in tecken i tre delar, tecken, objekt och interpretanter som betyder 
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mentala föreställningar som uppstår om tecknet (Ekström, 2012). Tecknet alltså symbolen 

kostym står bland annat för objekten kostymbyxa och kavaj, och interpretanterna att han är en 

viktig och seriös person, kanske jobbar med ekonomi.  

I “Pinot Noir” följer man två personer, Britta och Jeff, dessa kan vara en symbol tillsammans.  

 

Objekten kan vara en man och en kvinna, och interpretanten kan vara att de har tänkt på 

jämlikhet då båda könen får vara delaktiga.   

I början av kampanjfilmen skrattar Jeff och det låter som att han inte tror Britta när hon säger 

att Pinot Noir är en druva. 
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Skrattet kan vara ett tecken och i så fall är objekten ljuden och bokstäverna som bildar 

skrattet, och interpretanten är att Jeff är arrogant då han förnekar att han har fel och hon har 

rätt genom att skratt.   

Ikoner får sin betydelse genom att det betecknande påminner om det betecknade (Ekström, 

2012). Det finns därför ikoner överallt och tre exempel i kampanjfilmen “Pinot Noir” är 

Brittas kläder, Ikonen är systembolagets arbetskläder, objekten är bland annat kjolen, skjortan, 

västen och systembolagets pin med namnet på. Interpretanten är att Britta jobbar på 

Systembolaget och har goda kunskaper i alkoholhaltiga drycker.   
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Jeff sitter på en stenmur och håller upp en karta. 

 

Denna karta kan vara en ikon, och då kan objekten vara platser på kartan till exempel städer 

och vattendrag. Interpretanten är att Jeff försöker navigera till ett speciellt ställe med hjälp av 

kartan. Här liknar det betecknande det som betecknas och därför ses det som en ikon.   

Systembolagets godsbil är också en ikon. Tecknet är godsbilen, objekten kan vara bilar i sig 

samt alla delar till bilen. Interpretanten är att det är en bil som används av Systembolagets 

anställda och att bilen är där får en att tänka på att de ska åka någonstans.   

Index har sin betydelse i fysiska orsakssamband, till exempel så tyder fotspår på att någon 

varit på platsen (Ekström, 2012). I kampanjfilmen “Pinot Noir” finns indexet frågor och svar. 

Om någon ställer en fråga är det troligt att någon svarar. Här är det Jeff som frågar Britta och 

hon svarar. Objekten är meningarna som är frågorna och svaren, och interpretnaten i det här 

fallet är att Jeff inte vet skillnaden mellan platser och druvor och att Systembolaget har 

mycket kunskap om vin.   

 

 

4.1.3 Analys enligt Barthes teori 

Barthes var intresserad av bilder och menade att bilder kommunicerar flera lager av mening. 

För att förstå en bild måste man förstå vilka sociala, politiska och kulturella sammanhang som 

den finns i. Inom Barthes teori finns centrala begrepp som denotation, konnotation och myter. 

Teorin söker betydelse genom myter och föreställningar i samhället som sedan bryts ner i två 
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delar denotation, det bokstavliga, och konnotation, de associationer, känslor, idéer och 

kulturella tolkningar som uppstår av det konkreta (Ekström, 2012). 

 

Myter enligt Barthes kan i kampanjfilmen “Pinot Noir” bland annat vara att svenskar har blå 

ögon och blont hår. 

 

Det denotativa är att Britta har blå ögon och blont hår. På den konnotativa nivån kan man 

tänka att Britta ser väldigt typisk svensk ut. Att vara svensk eller se svensk ut är inget i sig 

som är fel men samtidigt kan det kännas ganska gammalmodigt att inte utmana normen av 

vad som är svenskt. Ofta kan folket vara uppdelat i två i den här frågan, den ena gruppen vill 

bevara allt som anses som svenskt och vill inte förnya sig om vad som är svenskt. Den andra 

gruppen kan vara en aning less på att allt är så typiskt svenskt. Vårt land ser inte ut som de 

gjorde för 100 år sedan, vi utvecklas och kanske borde göra lite mer osvenska saker för att 

alla ska känna sig välkomna. Det här märks bland annat på Sverigedemokraternas popularitet.  

     Sverigedemokraterna är kända för att vilja hålla Sverige svenskt vilket bland annat märks 

på grund av att de vill förbjuda användningen av niqab och burka (Sverigedemokraterna, 

2019).  

 

I kampanjfilmen är det Britta som vet vad som är druvor och vad som är platser. Myten kan 

här vara att svenskar är smarta. Det denotativa från kampanjfilmen är att Britta svarar Jeff på 

vad som är druvor och vad som var en plats. På den konnotativa nivån kan man tänka att 

Britta är smartare än Jeff. Eftersom Britta ser väldigt typisk svensk ut och ser ut att jobba på 

ett det svenska statliga företaget Systembolaget, medan det låter som att Jeff kommer från ett 

engelskspråkigt land och i alla fall inte från Sverige. Kan göra att man får en känsla av 
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nationalism och stolthet för sitt land och att vara svensk. Vilket i sin tur kan leda till 

tankesättet att Sverige som land är smart.  

Tankar som inte är helt obefogade i PISA-undersökningen 2015 som visar att Sveriges 15 

åringar ligger i den övre genomsnittet i prov på naturvetenskap, läsförståelse och matematik 

(Skolverket, 2015).  

 

I Kampanjfilmen så skrattar Jeff bort att han har fel då han säger att Pinot Noir är en plats, 

och i slutet så förnekar han att han hade fel och säger “Vi kanske passerar Pinot Noir på 

vägen”. Myten kan då vara att amerikaner förnekar att de har fel. Det denotativa är att han 

förnekar vad Britta säger. Det konnotativa kan vara känslan av irritation över att han inte tror 

henne.  

Det kan också få en att tänka att Jeff är lite lik Donald Trump, en amerikan som förnekar. Och 

förnekelse har han blivit anklagad för bland annat på Omni för att inte ta det kinesiska hotet 

på allvar, men även i Expressen för att han inte tror människor har eller kan påverka den 

globala uppvärmningen (Järkstig, 2018) (Skovdahl, 2018). 

 

 

4.1.4 Budskap och relevans 

Här presenterar studien vilka tecken som återfunnits i kampankfilmerna och vad deras 

budskap kan vara för att senare ställas mot Systembolagets uppdrag och vision. 

Tecken som det betecknande att Britta vet om det är en druva eller en plats och det 

betecknade att man både tror henne och anser att hon är smart och duktig på druvor. Dessa 

typer av tecken förmedlar att Systembolaget kan mycket om vin, har man frågor om vin är det 

till Systembolaget man ska vända sig. 

     Detta budskap stämmer överens med Systembolagets uppdrag och vision om att de ska 

leverera en god service som för dem innebär bland annat kunnig personal.  

 

Tecken där det betecknande är “Jag är ganska säker på att det är båda […]” och “Jag visste 

det! Då åker vi! Kanske passerar vi Point Noir på vägen, du kör och jag läser kartan”. Och det 

betecknade är att Jeff låter som att han bara tror på sig själv och att han förnekar att han har 

fel. Dessa typer av tecken förmedlar ett budskap om att handla på Systembolaget och inte hos 

utomstående eftersom utomstående inte kan lika mycket som vi och inte är lika trevliga.  
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     Detta budskap är inget som rakt av stämmer överens med Systembolagets uppdrag och 

vision. Det står inget om att de bara vill att man ska handla på Systembolaget och ingen 

annanstans. Däremot finns det ett uppdrag från Systembolaget att informera om alkoholens 

risker och de kan förstås inte göra det om kunderna handlar utomlands. Så på det sättet kan 

det finnas en koppling till Systembolagets uppdrag och vision.  

 

Symboler i kampanjfilmen är kostymen, objektet är kostymen och interpretanten kan vara att 

människor med vissa jobb som till exempel ekonomi bär kostym. Budskapet utifrån symbolen 

kan vara att publiken ska uppfatta Jeff som en person med ett viktigt arbete och på så sätt 

framstå som en kunnig människa. Från Systembolagets sida kan det finnas en tanke med att 

klä Jeff i kostym, för genom att framställa honom som kunnig genom kläderna framstår Britta 

som ännu mer av en expert eftersom det är Jeff som har frågor till Britta som Britta kan svara 

på utan betänketid. Skulle Systembolaget valt att klä Jeff till exempel i kläder som skulle få 

att framstå som hemlös så skulle troligtvis publiken tycka att det är självklart att Britta ska 

veta mer om druvor och vin.  

     Detta budskap stämmer överens med symbolen då det gäller att Systembolaget ska erbjuda 

sina kunder kunnig personal.  

 

Då man undersöker symbolen Britta och Jeff är objekten en kvinna och en man medan 

interpretanten är att det ser ut att vara en jämställd kampanjfilm. Budskapet som förmedlas i 

den här symbolen är att Systembolaget är en arbetsplats som tänker på och prioriterar 

jämställdhet.   

     Detta budskap finns inte utskrivet i Systembolagets uppdrag och vision däremot är det 

positiv marknadsföring och det kan mycket väl därför vara Systembolagets anledning till att 

de valde en kvinna och en man.  

 

Jeffs skratt är en symbol där objektet är skrattljudet och interpretanten är att Jeff är arrogant 

då han förnekar att han har fel och hon har rätt genom att skratt. Budskapet kan i det här fallet 

handla om Brittas reaktion på Jeffs skratt. Reaktionen från Britta var ingen, hon log som om 

ingenting och det i sig är troligtvis något som systembolagets medarbetare stöter på under 

arbetet, alltså människor som kanske inte alltid är trevliga. Genom att visa att hon fortsätter 

vara trevlig blir budskapet att Systembolagets medarbetare är professionella.  

     Detta budskap kan man koppla till Systembolagets uppdrag om att de har en kunnig 

personal.   
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En ikon som uppmärksammas är Brittas kläder. Objekten är bland annat kjolen, skjortan, 

västen och systembolagets pin med namnet på. Interpretanten är att Britta jobbar på 

Systembolaget. Budskapen i ikonen är att det är så som Systembolagets medarbetare klär sig 

när de är på jobbet. Men det kan också vara så att man uppfattar kläderna som lämpliga och 

fina och därför blir budskapet att Systembolaget klär sig professionellt. Med lämpliga kläder 

menas kläder som passar yrket, en politiker som kommer i reflexgula arbetskläder kanske inte 

i lika hög grad uppfattas som lämplig och professionell. 

     Budskapet om att det är så som Systembolagets medarbetare ska klä sig står inte utskrivet i 

Systembolagets uppdrag och vision. Däremot är deras uppdrag att vara serviceminded och 

inom det är det av stor vikt att vara professionell. På det sättet stämmer budskapet med 

Systembolagets uppdrag och vision.  

 

Indexet i kampanjfilmen är Brittas och Jeffs konversation. Om någon ställer en fråga är det 

troligt att någon svarar. Här är det Jeff som frågar Britta som svarar. Objekten är meningarna 

som är frågorna och svaren, och interpretnaten i det här fallet är att Jeff inte vet skillnaden 

mellan platser och druvor medan Britta har goda kunskaper om druvor. Budskapet som följer 

blir att Systembolaget har goda kunskaper om vin.  

     Detta budskap stämmer överens med uppdraget om att ha medarbetare som kan mycket om 

alkohol.  

 

En myt i kampanjfilmen är att svenskar har blå ögon och blont hår. Det denotativa är att Britta 

har blå ögon och blont hår. På den konnotativa nivån kan man tänka att Britta ser väldigt 

typisk svensk ut. Här kan meningen vara att framställa Britta som svensk och därför har de 

valt en skådespelerska som har dessa attribut. De kan vilja framställa Britta som svensk för att 

ställa det svenska systemet mot det amerikanska. Detta för att skildra skillnaderna mellan 

Sveriges alkoholpolitik och USA:s. Budskapet blir då att Sveriges Systembolag har mycket 

mer koll på sina alkoholdrycker medan USA inte har samma koll.  

     Detta budskap stämmer till viss del med Systembolagets uppdrag och vision. Det stämmer 

överens med uppdraget om att medarbetarna har goda kunskaper om alkoholdrycker. Däremot 

har det inget utskrivet uppdrag om att jämföra sig med andra länders alkoholpolitik.  

 

Myten är att svenskar är kunniga. Det denotativa från kampanjfilmen är att Britta svarar Jeff 

på vad som är druvor och vad som var en plats. På den konnotativa nivån kan man tänka att 
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Britta är smartare än Jeff. Budskapet blir att systembolaget är kunnigare vad gäller 

alkoholhaltiga drycker, mer kunniga än amerikaner eller andra utomstående Systembolaget.  

     Detta budskap kan både överensstämma med Systembolagets uppdrag och vision samtidigt 

som det inte gör det fullt ut. Systembolagets uppdrag är att vara kunnig för att ge god service 

men det finns inte något utskrivet uppdrag om att vara bättre än andra länder på 

alkoholdrycker. 

 

En annan myt kan vara att amerikaner förnekar att de har fel. Det denotativa är att han 

förnekar vad Britta säger. Det konnotativa kan vara känslan av irritation över att han inte tror 

henne. Budskapet blir att Systembolaget inte vill att vi ska lita på amerikaner och kanske 

ingen som säljer alkohol som inte är från Systembolaget.  

     Detta budskap är inte förenligt med Systembolagets uppdrag och vision. Däremot finns det 

ett uppdrag från Systembolaget att informera om alkoholens risker och de kan förstås inte 

göra det om kunderna handlar utomlands. Så på det sättet kan det finnas en koppling till 

Systembolagets uppdrag och vision.  
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4.2 Kampanjfilmen “Avfärden”  

Här finns två huvudpersoner, Britta som ser och verkar var representativt svensk och Jeff som 

ser och verkar vara representativt amerikansk. De befinner sig i en bil där de utbyter några ord 

som inte riktigt är en konversation eftersom Jeff inte svara på vad Britta säger utan antingen 

ignorerar dem av anledningen att han inte vill ha konflikt eller möjligen att han inte bryr sig 

om vad hon säger. I grunden handlar det om att Jeff vill maximera vinsterna och Britta vill 

maximera kvalité (Systembolaget, 2018). 

 

4.2.1Analys enligt Saussure teori  

Saussure studerade det verbala språket och ansåg att det i sig var ett teckensystem. (Ekström, 

2012) I kampanjfilmen “Avfärden” kan man urskilja två olika teckensystem, det svenska och 

det amerikanska. Nedan följer ett utdrag ur kampanjfilmen.   

-Åh, du kommer vara glad att jag är med, jag ska lära dig alla mina tricks. 

Kapitel 1: Fokusera på vinsten. Väldigt intressant.  

-Vi vill inte maxa vinsten. Vi vill hitta riktigt bra produkter, säger Britta.  

-Exakt! En såld flaska är en bra flaska, säger Jeff och fortsätter  

-Som jag skriver här: Köp billigt, sälj dyrt!  

-Det är motsatsen till hur vi jobbar, säger Britta  

-Exakt! Vinsten är det enda som betyder något, svarar Jeff.  

-Jag håller inte alls med, säger Britta.  

Systembolaget, 2018  

I det här avsnittet finns det två teckensystem eftersom Britta representerar Sverige och 

Systembolaget medan Jeff representerar USA. Med andra ord tar studien därför hänsyn till två 

olika språk och kulturer. Tecken är ord som i sig själva, det betecknande, endast består av 

uttrycket, men som även ger associationer och tankar, det betecknade, som inte behöver ha 

något gemensamt med det konkreta ordet i sig (Ekström, 2012). Eftersom orden i den här 

kampanjfilmen för sig själva inte har lika mycket betydelse som i meningar kommer 

undersökningen fokusera på tecken i grupper, med andra ord meningar.   
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I USA kan man se en tydligare inriktning på att sälja alkohol, till exempel finns det inget så 

omfattande alkoholmonopol som Systembolaget i USA (Rundgren, 2016). Där kan man ofta 

köpa alkohol i mataffärerna, och inte bara “lätta” (låg volym alkohol) alternativ finns som i 

Sverige. (Rundgren, 2016) Därför får det betecknande “Kapitel 1: Fokusera på vinsten”, även 

en betydelse i det betecknade som typiskt något någon från USA skulle kunna säga. Men 

också eftersom det kan vara allmänt känt att USA är ett land som fokuserar på vinsten. Till 

exempel skriver Slettman (2017) en insändare i Dagens nyheter där han menar på att i USA är 

det centrala vinst. När Britta svarar med det betecknande “Vi vill inte maxa vinsten. Vi vill 

hitta riktigt bra produkter”, kan det betecknade tankegångarna acceptera att det hon säger 

stämmer bra överens med Systembolagets arbete. Detta eftersom Systembolaget ägs av staten 

och uppkom bland annat av anledningen att alkohol utan vinstintressen reducerar alkoholens 

negativa verkan (Systembolaget 2015). Det betyder att det inte finns någon anledning för 

Systerbolaget att köpa billigt och sälja dyrt, personalen får lika mycket betalt hursomhelst. 

Systembolaget skriver att deras mål är att vi dricker med hälsa så därför menar studien att det 

också borde vara mer intressant att hitta produkter med hög kvalité än till lågt pris.   

En annan mening studien valt att synliggöra är det betecknande “Köp billigt, sälj dyrt!” Då 

USA inte har ett statligt monopol på att sälja alkoholhaltiga drycker, kan det bidra till en friare 

marknad inom att köpa och sälja alkohol. Ett företag som har ett vinstdrivande syfte borde 

därför köpa så billigt de kan och sälja så dyrt som möjligt. Därför blir det betecknade i 

meningen “Köp billigt, sälj dyrt” lite mer typiskt amerikansk då det handlar om alkohol. 

Britta menar att det inte alls är så de jobbar på Systembolaget, hon säger det betecknande “Det 

är motsatsen till hur vi jobbar”. Det betecknade i det här fallet är att det hon säger troligtvis 

stämmer. Bland annat eftersom Systembolaget skapades för att sälja alkohol utan 

vinstintressen (Systembolaget).  

Slettman (2017) Skriver på DN Åsikt om att det inte finns något viktigare än vinst för USA. 

Det här kan vara en utbredd åsikt och betyda att det betecknande “Vinsten är det enda som 

betyder något” som Jeff säger, stämmer överens med fördomar om vad amerikaner tycker. 

Därför blir det betecknade att det Jeff säger stämmer överens med vad man tror en amerikan 

skull kunna säga. Systembolaget skriver under rubriken “Sälja med ansvar” att deras ansvar 

inte är att försöka sälja mer än vad kunden har tänkt sig köpa, de har inga erbjudande eller gör 

inte reklam för att få oss att köpa. Därför när Britta säger det betecknande “Jag håller inte alls 

med” som svar på Jeffs mening “Vinsten är det enda som betyder något”, så stämmer det 
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överens med fördomar om Systembolaget. Det betecknade blir då att det Britta säger stämmer 

överens med vad man tror en svensk som jobbar för Systembolaget skulle kunna säga.   

Resultatet av analysen bekräftar att vad vi ser och hör är en kvinna som representerar Sverige 

och Systembolaget samt en man som representerar USA. 

 

4.2.2Analys enligt Peirce teori  

För Peirce är allt tänkande om verkligheten medierat av tecken. Tecken finns i tre olika 

former, som symboler, ikoner och index. Symboler kan man urskilja genom att det finns 

sociala överenskommelser, till exempel vet vi att det röda paketet mjölk från Arla betyder att 

det är den fetaste. Ikoner skapar innebörd genom att vad det är också liknar tecknets innehåll. 

Till exempel en bild av ett träd liknar ett träd och ses därmed som ett träd. Index skapar 

mening när då det finns ett fysiskt orsaksamandband mellan två nivåer. Till exempel när 

någon nyser kan vi misstänka förkylning (Ekström, 2012).  

Som i kampanjfilmen “Pinot Noir” så kan man se kostymen som en symbol. 

 

Symbolen kostym står bland annat för objekten kostymbyxa och kavaj, och interpretanterna är 

att han är en viktig och seriös person, kanske jobbar med ekonomi. Eftersom ett flertal som 

jobbar med ekonomi också bär kostym så kan det därför förknippas med varandra.  

Huvudpersonerna Britta och Jeff som även är med i den här kampanjfilmen och kan ses som 

en symbol, objekten kan vara en man och en kvinna, och interpretanten kan vara att de har 

tänkt på jämlikhet då båda könen får vara delaktiga. 



29 
 

Nya symboler som studien upptäckt är Jeffs bok. 

 

Tecknet är boken, objekten kan vara hans ansikte på boken och dess titel “How to make big 

money”. Interpretnanten kan vara att han har ett stort ego och bara tar råd från sig själv och 

alltid fokuserar på att göra så mycket vinst som möjligt. 

I den här kampanjfilmen är även Britta is sig som en symbol. 

 

Symbolen Britta, består av objekten kvinna som jobbar för systembolaget, med interpretanten 

att man liter på henne och därför ser Jeff och Britta som ännu mer olika varandra. Den sociala 

överenskommelsen är att ett flertal personer vet att systembolaget strävar efter bra produkter. 

Systembolaget har ett högt förtroende bland svenska folket (Kantar SIFO, & Medieakademin, 

2019).  
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Två ikoner som varit med i den övre analysen går även att applicera på den här 

kampanjfilmen som Brittas kläder, ikonen är systembolagets arbetskläder, objekten är bland 

annat kjolen, skjortan, västen och systembolagets pin med namnet på. Interpretanten är att 

Britta jobbar på Systembolaget och har goda kunskaper i alkoholhaltiga drycker. 

Men även ikonen Systembolagets godsbil. 

 

Tecknet är godsbilen, objekten kan vara bilar i sig samt alla delar till bilen. Interpretanten är 

att det är en bil som används av Systembolagets anställda och att bilen är där får en att tänka 

på att de ska åka någonstans.   
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Indexet som studien hittar i en här kampanjfilmen är att hon lastar in en resväska i en bil, 

vilket tyder på att hon ska resa iväg. 

 

Objekten kan vara resväskan och bilen, och interpretanten kan vara att hon packar sin väska 

för att leta passande alkoholhaltiga drycker som Systembolaget senare kan sälja i sina butiker. 

 

4.2.3 Analys enligt Barthes teori 

Barthes menade att bilder kommunicerar mängder av olika betydelser och för att hitta 

betydelserna måste man veta i vilken kontext bilden befinner sig i. Det betyder att man måste 

ta reda på i vilket socialt, politisk och kulturellt sammanhang som bilden befinner sig i. 

Barthes utgick från myter som är kulturella värden och föreställningar och finns inom olika 

samhällen. Sedan kunde han dela in dem i två delar, denotation som är vad man konkret ser 

och hör, och konnotation som är de underliggande betydelserna.   

Som i den förra kampanjfilmsanalysen kan vi även urskilja myten att svenskar har blåa ögon 

och blont hår. 
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Studien kommer fram till att det denotativa är att Britta har blå ögon och blont hår. Men även 

att på den konnotativa nivån kan man tänka att Britta ser väldigt typisk svensk ut. 

Undersökningen menade att vara svensk eller se svensk ut är inget i sig som är fel men 

samtidigt kan det kännas ganska gammalmodigt att inte utmana normen av vad som är 

svenskt. Ofta kan folket vara uppdelat i två i den här frågan, den ena gruppen vill bevara allt 

som anses som svenskt och vill inte förnya sig om vad som är svenskt. Den andra gruppen 

kan vara en aning less på att allt är så typiskt svenskt. Vårt land ser inte ut som de gjorde för 

100 år sedan, vi utvecklas och kanske borde göra lite mer osvenksa saker svenska för att alla 

ska känna sig välkomna. Det här märks bland annat på Sverigedemokraternas popularitet.           

     Sverigedemokraterna är kända för att vilja hålla Sverige svenskt vilket bland annat märks 

på grund av att de vill förbjuda användningen av niqab och burka (Sverigedemokraterna, 

2019).  
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En ny myt för den här kampanjfilmen är att amerikaner är egocentriska. 

 

Det denotativa är att Jeff tar fram en bok med som har en bild på honom själv på omslaget. 

Det konnotativa kan vara känslan av att han är egotrippad, att han ser sig själv som svaret på 

alla frågor. Att veta bäst själv kan koppla Jeff till den amerikanska kulturen där det finns en 

utpräglad patriotism. Det finns en kärlek till sin fosternation med andra ord finns det en kärlek 

till sig själv. Det här skriver bland annat Sveriges Television (SVT) om när de svara på en 

tittarfråga om varför USA är så patriotiska (Sveriges Television [SVT], 2008). Det här kan få 

Jeff att framstå i dålig dager jämtemot Britta.   

I kampanjfilmen “Avfärden” gör Jeff det väldigt tydligt att han fokuserar på vinsterna. Till 

exempel så säger han “Vinsten är det enda som betyder något”. Myten här är att amerikaner 

bara tänker på att maxa vinsten. Det denotativa i kampanjfilmen är bland annat när han säger 

“Vinsten är det enda dom betyder något”. Det konnotativa kan vara att det känns väldigt 

typisk amerikanskt. Bland annat skriver en man en insändare till Dagens Nyheter (DN) där 

han menar att det i USA inte finns något viktigare än vinst och att det USA är en anledning till 

varför världen är så styrd av pengar (Slettman, 2017). Man kan tänka att det här är en man 

som är ute och cyklar eftersom det finns många andra saker än pengar som är viktiga i ens liv.   

Britta fortsätter att försvara Systembolaget och det låter som att hon tänker på kvalité före 

vinst. Myten kan vara att Systembolaget tänker på kvalité. Det denotativa kan till exempel 

vara då hon säger “Vi vill inte maxa vinsten, vi vill hitta riktigt bra produkter”. Det 

konnotativa kan vara både att man tänker “Absolut, Systembolaget har ett riktigt bra 

sortiment.” Men man kan även tänka “Hm undrar varför systembolaget försöker få sig själva 
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att låta så bra, kan det vara något som är lurt.” Det som tyder på det positiva är att 

Systembolaget har mest förtroende bland institutioner, politiska partier, massmedier och 

företag (Kantar SIFO. & Medieakademin, 2019). 

 

4.2.4 Budskap och relevans  

Här presenterar studien vilka tecken som återfunnits i kampankfilmerna och vad deras 

budskap kan vara för att senare ställas mot Systembolagets uppdrag och vision. 

Tecknen som det betecknande “Kapitel 1: Fokusera på vinsten”, och det betecknade som 

typiskt något någon från USA skulle kunna säga. Men också det betecknande “Vi vill inte 

maxa vinsten. Vi vill hitta riktigt bra produkter”, och det betecknade att en kan acceptera att 

det hon säger stämmer. Det finns även andra tecken, det betecknande “Köp billigt, sälj dyrt” 

där det betecknade är att det uppfattas som lite mer typiskt amerikansk. Och det betecknande 

“Det är motsatsen till hur vi jobbar”. Det betecknade i det här fallet är att det hon säger 

troligtvis stämmer. Även det betecknande “Vinsten är det enda som betyder något” och det 

betecknade blir att det som Jeff säger stämmer överens med fördomar om vad amerikaner 

tycker. Och till sist tecknet där det betecknande är “Jag håller inte alls med” är det betecknade 

att det Britta säger stämmer överens med vad man tror en svensk som jobbar för 

Systembolaget skulle kunna säga.   

     Budskapet med dessa tecknen kan vara att påvisa skillnaden mellan Sveriges 

alkoholpolitik och USA:s alkoholpolitik, Sveriges statliga monopol och USA:s mer 

kommersiella och liberala alkoholpolitik. Detta budskap kan till viss del återfinnas i 

Systembolagets uppdrag och vision genom att de har ett uppdrag om att arbeta för en smartare 

syn på alkohol. Budskapen kan alltså öka kunskaperna om varför Systembolaget är viktigt och 

på så sätt får fler en mer allmän kännedom kring alkoholkultur.  

 

Symbolen kostym står bland annat för objekten kostymbyxa och kavaj, och interpretanterna är 

att han är en viktig och seriös person. Budskapet utifrån symbolen kan vara att publiken ska 

uppfatta Jeff som en person med ett viktigt arbete och på så sätt framstå som en kunnig 

människa. Från Systembolagets sida kan det finnas en tanke med att klä Jeff i kostym, för 

genom att framställa honom som kunnig genom kläderna framstår Britta som ännu mer av en 

expert eftersom det är Jeff som har frågor till Britta som Britta kan svara på utan betänketid. 

Skulle Systembolaget valt att klä Jeff till exempel i kläder som skulle få att framstå som 
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hemlös så skulle troligtvis publiken tycka att det är självklart att Britta ska veta mer om 

druvor och vin.  

     Detta budskap stämmer överens med symbolen då det gäller att Systembolaget ska erbjuda 

sina kunder kunnig personal.  

 

Britta och Jeff som även är med i denna kampanjfilm kan som sagt också vara en symbol. 

Britta och Jeff är objekten en kvinna och en man medan interpretanten är att det ser ut att vara 

en jämställd kampanjfilm. Budskapet som förmedlas i den här symbolen är att Systembolaget 

är en arbetsplats som tänker på och prioriterar jämställdhet.   

     Detta budskap finns inte utskrivet i Systembolagets uppdrag och vision däremot är det 

positiv marknadsföring och det kan mycket väl därför vara Systembolagets anledning till att 

de valde en kvinna och en man.  

  

En symbol kan vara boken som Jeff håller upp har objekten; hans ansikte på boken och dess 

titel “How to make big money”. Interpretnanterna kan vara att han har ett stort ego och bara 

tar råd från sig själv och alltid fokuserar på att göra så stor vinst som möjligt. Budskapet som 

förmedlas är att Jeff alltså amerikaner är egoistiska och självupptagna.  

     Detta budskap är inte förenligt med Systembolagets uppdrag och vision men det kan vara 

ett genomtänkt val att göra Jeff egocentrisk för att Britta ska verka bättre. Eftersom Britta 

verkar representera Systembolaget så borde det ligga i deras intresse.  

 

Symbolen Britta, består av objektet kvinna som jobbar för systembolaget, och då kan 

interpretanterna vara att man liter på henne för att hon jobbar på Systembolaget. Budskapet 

med att sätta en kvinna som proffset kan vara att försöka gå emot strömmen och visa på 

jämställdhet. Detta eftersom manliga experter tenderar att användas i högre grad (Statens 

medieråd, 2018). 

 

En ikon som uppmärksammade även i förra kampanjfilmen är Brittas kläder. Objekten är 

bland annat kjolen, skjortan, västen och systembolagets pin med namnet på. Interpretanten är 

att Britta jobbar på Systembolaget. Budskapen i ikonen är att det är så som Systembolagets 

medarbetare klär sig när de är på jobbet. Men det kan också vara så att man uppfattar kläderna 

som lämpliga och fina och därför blir budskapet att Systembolaget klär sig professionellt. 

Med lämpliga kläder menas kläder som passar yrket, en politiker som kommer i reflexgula 

arbetskläder kanske inte i lika hög grad uppfattas som lämplig och professionell. 
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     Budskapet om att det är så som Systembolagets medarbetare ska klä sig står inte utskrivet i 

Systembolagets uppdrag och vision. Däremot är deras uppdrag att vara serviceminded och 

inom det är det av stor vikt att vara professionell. På det sättet stämmer budskapet med 

Systembolagets uppdrag och vision.  

 

Ikonen godsbilen har objekten bilar i sig samt alla delar till en bil. Interpretanten är att det är 

en bil som används av Systembolagets anställda, man tänker även på att eftersom bilen finns 

där känns det som att de ska åka någonstans. Budskapet med ikonen kan vara att de vill visa 

bilen och loggan som är på bilen. Troligtvis för att göra extra reklam för Systembolaget. Men 

bilen kan också förmedla att Systembolaget aktivt är ute och letar efter nya viner, till exempel. 

Detta budskap är inte något som finns i Systembolagets uppdrag och vision, däremot så menar 

de att de ställer höga krav på sitt utbud och att de provar över 1000 nya produkter varje år. 

Vilket gör att man kan koppla själva bilresan med vad Systembolaget faktiskt gör.  

Ett index i kampanjfilmen kan vara då Britta lastar väskan i bilen. Objekten kan vara 

resväskan och bilen, och interpretanten kan vara att hon packar sin väska för att leta passande 

alkoholhaltiga drycker som Systembolaget senare kan sälja i sina butiker. Budskapet här 

liknar det studien var inne på i det övre stycket. Systembolaget vill visa sin process att de 

reser runt för att hitta nya produkter att sälja i Sverige. Detta är kopplat till Systembolagets 

uppdrag och vision genom att Systembolaget vill på ett snabbt och bra sätt anpassa vad som 

finns i hyllan till kundernas önskemål. 

En myt som också återfinns i den tidigare kampanjfilmen är att svenskar har blå ögon och 

blont hår. Det denotativa är att Britta har blå ögon och blont hår. På den konnotativa nivån 

kan man tänka att Britta ser väldigt typisk svensk ut. Här kan meningen vara att framställa 

Britta som svensk och därför har de valt en skådespelerska som har dessa attribut. De kan 

vilja framställa Britta som svensk för att ställa det svenska systemet mot det amerikanska. 

Detta för att skildra skillnaderna mellan Sveriges alkoholpolitik och USA:s. Budskapet blir då 

att Sveriges Systembolag har mycket mer koll på sina alkoholdrycker medan USA inte har 

samma koll.  

     Detta budskap stämmer till viss del med Systembolagets uppdrag och vision. Det stämmer 

överens med uppdraget om att medarbetarna har goda kunskaper om alkoholdrycker. Däremot 

har det inget utskrivet uppdrag om att jämföra sig med andra länders alkoholpolitik.  
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Det finns också tre myter med väldigt liknande budskap den första myten handlar om att 

amerikaner är egocentriska. Det denotativa är att Jeff tar fram en bok med som har en bild på 

honom själv på omslaget. Det konnotativa kan vara känslan av att han är egotrippad, att han 

ser sig själv som svaret på alla frågor. Den andra myten är att amerikaner fokuserar på 

vinsten. Det denotativa i kampanjfilmen är bland annat när han säger “Vinsten är det enda 

dom betyder något”. Det konnotativa kan vara att det känns väldigt typisk amerikanskt. Den 

tredje myten kan vara att Systembolaget tänker på kvalité. Det denotativa kan till exempel 

vara då hon säger “Vi vill inte maxa vinsten, vi vill hitta riktigt bra produkter”. Det 

konnotativa kan vara både att man tänker “Absolut, Systembolaget har ett riktigt bra 

sortiment.” Men man kan även tänka “Hm undrar varför systembolaget försöker få sig själva 

att låta så bra, kan det vara något som är lurt.” Det som tyder på det positiva är att 

Systembolaget har mest förtroende bland institutioner, politiska partier, massmedier och 

företag (Kantar SIFO. & Medieakademin, 2019). 

     Budskapet kan vara att hur många trix och tips Systembolaget får av människor som bara 

fokuserar på vinster så kommer Systembolaget fortsätta le och stå emot förslagen. Budskapet 

överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision eftersom Systembolagets uppdrag är 

att sälja med ansvar, inte bara sälja för att tjäna så mycket pengar som möjligt.  
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4.3 Kampanjfilmen “Systrar”  

Här handlar det om en storasyster som köpt ut åt sin lillasyster och senare på kvällen får 

storasyster inte tag på lillasyster och då börjar ett panikslaget letande och ringande till både 

lillasyster som inte svarar och hennes kompisar som inte kan ge tydliga besked. Det slutar 

med att hon hittar lillasyster utslagen på en uppfart, när hon blir medveten igen så skrattar hon 

bara (Systembolaget, 2018).  

 

4.3.1 Analys enligt Saussures teori  

Saussure forskade kring språket som ett teckensystem, att varje kultur och subkultur utvecklar 

sitt eget förhållningssätt till olika ord och på så sätt kan det få olika betydelser. Vi utvecklar 

därmed också olika seder och gester i varje kultur och subkultur som också kan få olika 

betydelser hos andra grupper i samhället men även i olika länder (Ekström, 2012).  

I kampanjfilmen “Systrar” kan det framförallt vara kulturen som utspelas som är intressant att 

studera. Att storasyster köper ut åt lillasyster och det normala med fester och alkohol. Det är 

få ord och meningar som i sig själva kan skapa mening enligt Saussures teori. Med andra ord 

finns det inte så tydliga skildringar i konkreta ord och meningar som befinner sig i normerna 

för svenskt. Däremot är hela kampanjfilmen en skildring av svensk kultur. Till exempel 

skriver Ali (2017) en krönika om den svenska alkoholkulturen där hon både beskriver hennes 

upplevelse av den normaliserade alkoholen men också det känslan av att vara den onormala 

när man tackar nej till alkohol. Alkoholens fotfäste i Sverige kanske inte är så konstigt 

eftersom det används i Norden i över två tusen år (Johansson, Richert, & Svensson, 2017). De 

skriver även om att berusning är en viktig del av det sociala livet och lämpar sig i det moderna 

samhället med våra kulturella seder och ceremonier (Johansson, Richert, & Svensson, 2017).       

     Det betecknande är att storasyster köper ut åt lillasyster och att få har kontroll på sig själv 

och sin omgivning under kvällen. Eftersom storasyster inte fick tag i någon som visste exakt 

vars hennes lillasyster var. Det betecknade kan här vara hur normalt det anses att köpa ut, för 

att man köper ut till ett syskon för att vara snäll. Bland annat finns en artikel på Sveriges 

Television (SVT) om att hälften av de tillfrågade i en undersökning, om varför det köper ut, 

svarar att de gör det för att vara snäll (Tidningarnas Telegrambyrå, 2016). På grund utav en 

utpräglad alkoholkultur kan man alltså därför lättare känna en närhet till kampanjfilmen, sätta 

in sig i samma situation och relatera. Vilket kan skapa ännu fler tankar och tankar som kanske 

har en större betydelse för allmänheten. Förenklat är tankarna runt det betecknande alltså det 

betecknade (Ekström, 2012). Det betecknade kan ha att göra med igenkännande i sitt eget liv 
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eller andras liv. Till exempel att man själv köpt ut åt ett syskon eller att man ser och hör andra 

som gör det. Ett annat exempel är att man kan känna igen oron för någon annan som man inte 

vet vars den är, och ett tredje exempel som också utspelar sig i kampanjfilmen är hur 

oförsiktig och dåligt omdöme man kan ha när man är påverkad av alkohol. I kampanjfilmen 

“Systrar” ser man det till exempel genom att lillasyster skrattar efter att storasyster väckt 

henne när hon ligger på uppfarten.   

 

4.3.2 Analys enligt Peirce teori  

Peirce ansåg att kommunikation i själva verket var en mängd teckenproduktion. Enligt Peirce 

finns det tre olika slags tecken, symbol, ikon och index (Ekström, 2012). 

Symboler är sociala överenskommelser (Ekström, 2012). I kampanjfilmen “Avfärden” kan 

bland annat mörkret i huset vara en symbol. 

 

Tecknet är mörker, objekten kan vara huset och kvällen eftersom det är både mörkt i huset 

men det är även kväll så det är mörkt ute också. Interpretnaten kan vara att man känner 

nedstämdhet och situationen känns mer allvarlig.  

En annan symbol är syrenljuden man kan höra i bakgrunden då storasyster letar efter 

lillasyster. Symbolen är syrenerna, objekten kan vara räddningstjänsten och interpretanterna 

kan vara att man känner att någon är i fara, man blir orolig.  
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Kramen mellan syskonen i slutet kan också vara en symbol, då är symbolen själva kramen, 

objekten kan vara storasyster och lillasyster och interpretanten kan vara kärlek mellan de två.   

Ikoner är tecken där det betecknande liknar det som betecknas, till exempel ett porträtt som 

avbildar en viss person, är och likar ett porträtt av den personen (Ekström, 2012). Det finns 

därför också gaska mycket som är ikoner men två exempel ur denna kampanjfilm är 

mobiltelefonen och en bil som kör förbi. Ikonen mobil står för objekten mobiler och teknik i 

telefonen och interpretanten att det är en mobiltelefon som storasyster ringer med. Ikonen bil 

står för vissa objekt som bilar i sig och alla delar i en bil. Interpretanten är den mentala 

föreställningen av att en bil kör på vägen.   

Index är ett tecken där det finns ett samband mellan två nivåer, då vi kan räkna ut vad som 

varit eller vad som kommer (Ekström, 2012). Det finns bland annat ett index i kampanjfilmen 

“Systrar” och det är att storasyster letar efter lillasyster vilket tyder på att storasyster inte vet 

vars lillasyster är. Objekten kan vara storasyster och lillasyster, medan interpretanten kan vara 

att man känner medlidande och oro för både storasysters och lillasyster. 

 

4.3.3 Analys enligt Barthes teori 

Att analysera bilder var framförallt Barthes signum och han såg alltid på bilder som en bank 

där olika betydelser fick plats. I bilderna letade han efter myter som enligt han själv var 

kulturella värden och föreställningar. Han analyserade dem genom att dela upp dem i två 
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delar, denotation som är vad vi konkret ser eller hör, samt konnotation som kan vara en rad 

betydelser, associationer, känslor idéer och kulturella överenskommelser (Ekström, 2012).  

I kampanjfilmen “Systrar” visar det sig att lillasyster inte är där hon sa att hon skulle vara. 

Myten kan vara att man kan gå från en fest till en annan på samma kväll. Det denotativa i det 

här fallet är att när storasyster ringer till en kille som lillasyster skulle vara hos och så är hon 

inte där. Det konnotativa kan vara oron man känner med storasyster över att hon inte är där 

hon sa hon skulle vara. Vilket inte är så smart om det skulle hände henne eller någon annan 

någonting så skulle det ta ett tag att lokalisera henne. Just att göra saker som man ångrar 

under tiden man är påverkad av alkohol är inte alls ovanligt. TNS-Sifo har på uppdrag av 

Systembolaget utför en undersökning som visar att 3 av 4 i åldrarna 20 till 27 år ångrat eller 

känner skam för något de gjort när de varit påverkade av alkohol (Systembolaget, 2015).  

En annan myt kan vara att syskon köper ut åt varandra. 

 

I kampanjfilmen får vi se hur storasyster tänker på den situationen medan hon oroligt försöker 

lokalisera hennes lillasyster. Där får man också känslan av att hon ångrar sig och tänker “om 

jag bara inte köpt ut”. Det denotativa i den här sekvensen är då storasyster räcker över fyllda 

systembolagetpåsar till lillasyster. Det konnotativa kan vara tankar om att ett flertal faktiskt 

köper ut åt sina yngre syskon. Det är en del av den existerande alkoholkulturen och bidrar till 

att ungdomar får tillgång till alkohol tidigare än om de hade väntat tills de själva fyllt 20 år. 

Alkoholkulturen i Sverige har skapat tankar om att man är snäll om man köper ut 

(Tidningarnas Telegrambyrå, 2016).   
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När Storasyster inte lyckas lokalisera lillasyster kan man nästan känna oron genom skärmen. 

Att känna oro över den okunskapen kan vara en myt. Det denotativa är när storasyster ringer 

olika personer och skriker ut sin frustration när ingen ger henne klara svar. Det konnotativa är 

att det kan få en att känna oro för hennes lillasyster. När hon skriker för att hon inte får klara 

svar så kan man känna sig själv upprörd eftersom man känner och förstår allvaret. 

 

4.3.4 Budskap och relevans 

Här presenterar studien vilka tecken som återfunnits i kampankfilmerna och vad deras 

budskap kan vara för att senare ställas mot Systembolagets uppdrag och vision. 

 

Ett tecken är då storasyster köper ut åt lillasyster och. Det betecknande är att storasyster köper 

ut åt lillasyster. Det betecknade kan här vara hur normalt det anses att köpa ut, för att man 

köper ut till ett syskon för att vara snäll. Budskapet är att köper du ut åt ditt syskon kan 

syskonet hamna i situationer som urartar sig, och du själv kan känna skuld och oro när det 

händer.  

 

Ett annat tecken är när man är påverkad. Det betecknande är att få har kontroll på sig själv 

eller sin omgivning under kvällen, vilket man ser eftersom storasyster inte fick tag i någon 

som visste exakt vars hennes lillasyster var. Det betecknade kan vara tankarna att det är 

väldigt få som kan bry sig om andra medan de är påverkade. Budskapet är att en full vän eller 

syskon inte kan hjälpa dig för hen är lika borta som du själv. Berätta därför alltid vars du är 

speciellt om man går från ett party till ett annat.  

 

Symbolen mörker har objekten huset och kvällen eftersom det är både mörkt i huset men det 

är även kväll så det är mörkt ute också. Interpretnaten kan vara att man känner nedstämdhet 

och situationen känns mer allvarlig då det är mörkt. Budskapet kan vara att publiken direkt 

ska känna att situationen inte är helt okej. Det handlar om något som kan vara väldigt jobbigt, 

att vara orolig över sitt syskon på grund av att man köpt ut alkohol, och det gestaltas bland 

annat genom de mörka bilderna.  

     Detta budskap kan kopplas till Systembolagets uppdrag och vision eftersom en av deras 

uppgifter är att förmedla riskerna med alkohol.  
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En annan symbol är syrenljuden man kan höra i bakgrunden då storasyster letar efter 

lillasyster. Symbolen är syrenerna, objekten kan vara räddningstjänsten och interpretanterna 

kan vara att man känner att någon är i fara, man känner oro. Det finns något som många kan 

relatera till och det gör att kampanjfilmen får en högre trovärdighet. Budskapet kan vara att 

det kan ske en olycka så blåljuspersonal måste ingripa. Att just använda syrener förmedlar en 

oro för det finns troligtvis ganska många som varit med eller sett på då utryckningsfordon kör 

förbi.  

     Budskapet kan kopplas till Systembolagets uppdrag om att informera om riskerna med 

alkohol.  

 

Kramen mellan syskonen i slutet kan också vara en symbol, då är symbolen själva kramen, 

objekten kan vara storasyster och lillasyster och interpretanten kan vara kärlek mellan de två. 

Budskapet med kramen kan vara både att visa att allt kan gå bra ändå men även lillasyster 

som skrattar talar för att hon inte vet hur allvarligt det faktiskt är. Det betyder att 

kampanjfilmen försöker belysa hur dåligt omdöme man har när man är påverkad.  

     Detta budskap överensstämmer med Systembolagets uppdrag om att informera om riskerna 

med alkohol.  

 

Två exempel på ikoner i kampanjfilmen är ikonen mobil som står för objekten mobiler och 

teknik i telefonen och interpretanten att det är en mobiltelefon som storasyster ringer med. 

Ikonen bil står för vissa objekt som bilar i sig och alla delar i en bil. Interpretanten är den 

mentala föreställningen av att en bil kör på vägen. Budskapet med dessa ikoner kan vara att 

Systembolaget försöker visa samtiden med hjälp av ikoner.  

Detta budskap finns inte utskrivet i Systembolagets uppdrag men ikonerna är ändå relevanta 

för kampanjfilmen.  

 

Index i den här kampanjfilmen kan vara att storasyster letar efter lillasyster vilket tyder på att 

storasyster inte vet vars lillasyster är. Objekten kan vara storasyster och lillasyster, medan 

interpretanten kan vara att man känner medlidande och oro för både storasysters och 

lillasyster. Budskapet kan vara att visa den oro och letande som faktiskt kan behövas för att 

hitta sitt syskon om man köper ut alkohol. 

Detta budskap stämmer överens med Systembolagets uppdrag om att informera om riskerna 

med alkohol.  

 



44 
 

4.4Kampanjfilmen “Bröder”  

Här får vi följa två bröder genom deras uppväxt. Storebror hjälper lillebror genom livet med 

till exempel att lära sig cykla och lära sig köra moped. Men när lillebror vill att storebror ska 

“hjälpa” till att fixa alkohol blir storebror osäker (Systembolaget, 2018).  

 

4.4.1Analys enligt Saussures teori  

Saussure tar fasta på språket i olika kulturer och subkulturer och vårt sätt att uttrycka oss på 

olika sätt (Ekström, 2012). Vilket kan betyda att ett ord en mening eller något som är 

kulturellt för en person kan ha en annan betydelse för någon som inte talar samma språk eller 

tillhör samma kultur eller subkultur.  

Den här kampanjfilmen har flera likheter med “Systrar” men har också en egen vinkling. Det 

betyder att alkoholkulturen står i fokus men här i ett annat skeende. Här handlar det mer 

specifik om att försöka avstå alkoholkulturen. En undersökning av Sifo på uppdrag av 

Systembolaget visar att fyra av tio har tillfrågat sina storasyskon om de kan köpa ut 

(Systembolaget, 2016). Det här kan betyda att finns flera som upplevt både att fråga som att 

bli tillfrågad, det blir en del av Sveriges alkoholkultur. Det är mindre än 10 procent av 

befolkningen som inte dricker alls, även fast det är emot lag att dricka alkohol innan man är 

18, och trots att det informeras om alkoholens risker så ses alkoholen som en naturlig del av 

de flesta svenskars liv, ett legitimt njutningsmedel (Johansson, Richert, & Svensson, 2017). 

     I den här kampanjfilmen kan alltså det betecknande vara att storebror alltid hjälpt och 

stöttat lillebror och nu vill lillebror att storebror ska köpa ut alkohol. Betydelsen och tankarna 

runt det är det betecknade och kan stå i relation till igenkännande. De som inte växt upp med 

något syskon eller annat barn som är relativt jämngammal med varandra kan ha svårare för 

igenkänning, men ett flertal kan troligtvis minst relatera till att man finns där för sitt syskon. 

Kampanjfilmen spelar upp många händelser i livet som ett flertal också går igenom i verkliga 

livet, till exempel att lära sig cykla. Det här betyder att väldigt många kan relatera till 

kampanjfilmen på något sätt, den blir lätt att relatera till.  

 

4.4.2 Analys enligt Peirce teori  

Peirce menade att teckenproduktion i själva verket var kommunikation. Han skilde också 

mellan olika tecken, symboler, ikoner och index (Ekström, 2012).  
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Symboler är sociala överenskommelser (Ekström, 2012). De symboler som finns i 

kampanjfilmen “Bröder” är bland annat att storebror hjälper lillebror att lära sig cykla och då 

storebror hjälper lillebror att borsta tänderna. 

 

De gemensamma objekten är de båda bröderna, medan interpretanten kan vara att storebror 

hjälper lillebror genom livet och finns där genom olika milstolpar i livet.  

Symbolen bråk och sedan symbolen att lillebror kryper ner i samma säng som storebror. Har 

bröderna som gemensamt objekt och interpretanten kan vara att även fast vi bråkar ibland kan 

vi alltid finna tröst hos varandra om vi behöver.   

Ikoner får sin betydelse genom att det som är också tolkas som det, till exempel en bild av ett 

träd liknar ett träd och ses som ett sådant (Ekström, 2012). Ikoner i denna kampanjfilm kan 

till exempel vara när storebror torkar bort näsblod från lillebrors ansikte. Objekten kan vara 

storebror och lillebror. Interpretanten är att storebror vill vara snäll och därför torkar han bort 

blodet.   

Studien finner inga index i kampanjfilmen “bröder”. 

 

4.4.3 Analys enligt Barthes teori 

Barthes menar det finns flera lager av betydelser i bilder som bara kan förklaras med hänsyn 

till sociala, politiska och kulturella förbindelser. Han letar myter som ör kulturella värden och 

föreställningar för att dela in dem i denotation och konnotation. Denotation är vad vi konkret 
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ser och hör medan konnotation är associationer, känslor, idéer och kulturellt accepterade 

innebörder (Ekström, 2012).  

Kampanjfilmen “Bröder” är fylld med vad Barthes kallar myter. Till exempel myten om att 

lära sig ta hand om sig själv. Alla måste lära sig att ta ansvar och ta hand om sig själv. Det 

denotativa är då storebror hjälper lillebror att borsta tänderna. 

 

Det konnotativa är att storebror hjälper lillebror så han vet hur han ska göra sig i ordning på 

morgnarna och även göra sig redo för att sova. Man kan se det som att storebror hjälper 

lillebror att klara sig själv och med det ett steg till att bli självständig.   

En annan myt handlar om blodsband. Det denotativa är då storebror torkar bort näsblod från 

lillebrors ansikte. 
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Det konnotativa kan vara att man gör allt för varandra, det spelar ingen roll om blod spills.   

En tredje myt handlar om att vars de än är så har de varandra. Det denotativa är då de sitter 

väldigt tajt i samma fåtölj och ser film. Det konnotativa kan vara tanken om att de sitter i 

samma båt. De har varandra, de är familj, och om en faller så plockar den andra upp honom. 

Den fjärde myten handlar om de bra dagarna. Det denotativa är att de leker lekar tillsammans. 

Det konnotativa kan vara att vissa dagar fungerar allt bra och vi har roligt med varandra.   

Den femte myten handlar om dagar som kanske inte är så bra. Det denotativa är att de bråkar 

med varandra. Det konnotativa kan vara att de har varandra genom sett och tårar.   

Den sjätte myten handlar om närhet. Det denotativa är när lillebror kryper ner i storebrors 

säng. 

 

Det konnotativa kan vara att de finns där för varandra om någon behöver tröst.  

En sjunde myt handlar om frihet. Det denotativa är att storebror lär lillebror att köra moped. 

Det konnotativa kan vara att storebror hjälper lillebror att få känna mer frihet då han själv kan 

ta sig till platser fortare med hjälp av en moped.   

En sista myt är då lillebror frågar om storebror kan köpa ut alkohol. Det denotativa är att 

lillebror stirrar på storebror. 
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Där kanske man inte får höra samtalet eller så vet storebror redan vad lillebror ska säga när 

han stirrar på honom. Det konnotativa kan vara att de hjälpt varandra genom hela livet och nu 

vill lillebror ha hjälp att köpa ut, och då vet inte storebror vad han ska säga. Eftersom han inte 

vet vad han ska säga kan han stå mellan valen att verka snäll och riskera att vara anledningen 

till att lillebror far illa eller att säga nej och riskera att lillebror inte kommer tycka du är snäll 

en tid framöver. 

 

4.4.4 Budskap och relevans 

Här presenterar studien vilka tecken som återfunnits i kampankfilmerna och vad deras 

budskap kan vara för att senare ställas mot Systembolagets uppdrag och vision. 

 

Det övergripande tecknet i denna kampanjfilm är att bröderna alltid ställt upp för varandra. 

Det betecknande blir då att storebror alltid hjälpt och stöttat lillebror och nu vill lillebror att 

storebror ska köpa ut alkohol. Det betecknade och kan stå i relation till igenkännande, alltså 

om har haft ett syskon så vet man hur nära relationen kan vara. Budskapet blir att synliggöra 

hur svårt det är att säga nej till någon man älskar.  

     Detta budskap överensstämmer med Systembolagets uppdrag om att informera om riskerna 

med alkohol. 

  

Det finns bland annat två symboler i denna kampanjfilm som har ungefär samma budskap. 

Det är då storebror hjälper lillebror att lära sig cykla och då storebror hjälper lillebror att 
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borsta tänderna. De gemensamma objekten är de båda bröderna, medan interpretanten kan 

vara att storebror hjälper lillebror genom livet och finns där genom olika milstolpar i livet. 

Budskapet kan vara att visa händelser i livet som många kan relatera till för att bygga upp en 

högre trovärdighet för kampanjfilmen.  

     Detta budskap är inget som finns i Systembolagets uppdrag och vision men fungerar bra 

eftersom fler kan känna att kampanjfilmen är relevant. 

 

Symbolen bråk och sedan symbolen att lillebror kryper ner i samma säng som storebror. Har 

bröderna som gemensamt objekt och interpretanten kan vara att även fast vi bråkar ibland kan 

vi alltid finna tröst hos varandra om vi behöver. Det här budskapet liknar avsnittet ovanför 

och bygger troligtvis på att visa en vardag som många kan känna igen sig i för att 

kampanjfilmen ska vara relevant för så många som möjligt.  

     Detta budskap är inget som finns i Systembolagets uppdrag och vision men fungerar bra 

eftersom fler kan känna att kampanjfilmen är relevant. 

 

Ikoner i denna kampanjfilm kan till exempel vara när storebror torkar bort näsblod från 

lillebrors ansikte. Objekten kan vara storebror och lillebror. Interpretanten är att storebror vill 

vara snäll och därför torkar han bort blodet. Budskapet kan vara att de tar hand om varandra 

vilket många syskon gör och det blir därför relaterbart. 

     Detta budskap är inget som finns i Systembolagets uppdrag och vision men fungerar bra 

eftersom fler kan känna att kampanjfilmen är relevant. 

 

I kampanjfilmen uppmärksammas åtta olika myter den första handlar om att lära sig ta hand 

om sig själv. Det denotativa är då storebror hjälper lillebror att borsta tänderna. Det 

konnotativa är att storebror hjälper lillebror så han vet hur han ska göra sig i ordning på 

morgnarna och även göra sig redo för att sova. Den andra myten handlar om blodsband. Det 

denotativa är då storebror torkar bort näsblod från lillebrors ansikte. Det konnotativa kan vara 

att man gör allt för varandra, det spelar ingen roll om blod spills. En tredje myt handlar om att 

vars de än är så har de varandra. Det denotativa är då de sitter väldigt tajt i samma fåtölj och 

ser film. Det konnotativa kan vara tanken om att de sitter i samma båt. De har varandra, de är 

familj, och om en faller så plockar den andra upp honom. Den fjärde myten handlar om de bra 

dagarna. Det denotativa är att de leker lekar tillsammans. Det konnotativa kan vara att vissa 

dagar fungerar allt bra och vi har roligt med varandra. Den femte myten handlar om dagar 

som kanske inte är så bra. Det denotativa är att de bråkar med varandra. Det konnotativa kan 
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vara att de har varandra genom sett och tårar.  Den sjätte myten handlar om närhet. Det 

denotativa är när lillebror kryper ner i storebrors säng. Det konnotativa kan vara att de finns 

där för varandra om någon behöver tröst. En sjunde myt handlar om frihet. Det denotativa är 

att storebror lär lillebror att köra moped. Det konnotativa kan vara att storebror hjälper 

lillebror att få känna mer frihet då han själv kan ta sig till platser fortare med hjälp av en 

moped. En sista myt är då lillebror frågar om storebror kan köpa ut alkohol. Det denotativa är 

att lillebror stirrar på storebror. Det konnotativa kan vara att de hjälpt varandra genom hela 

livet och nu vill lillebror ha hjälp att köpa ut, och då vet inte storebror vad han ska säga 

Alla myterna är just myter för att de är händelser som betyder mycket i livet och bland annat 

har med kultur att göra. Budskapet som förmedlas genom myterna är att bröderna går genom 

eld och vatten för varandra och det är svårt att säga nej till någon som alltid ställt upp för dig 

och som alltid varit beroende av dig och kunnat lita på dig. Budskapet handlar också om att 

det finns en risk att ditt syskon fråga om du kan köpa ut. Detta budskap överensstämmer med 

Systembolagets uppdrag om att informera om riskerna med alkohol.  
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4.5 Kampanjfilmen “Tack för din omtanke”  

Här får publiken följa Pia Johansson som framförallt är känd för sitt skådespeleri och av 

hennes komikerkarriär. Pia berättar om saker i vardagen som vi gör av omtanke, som till 

exempel att hålla upp dörren för någon. Sedan i slutet berättar hon att Systembolaget även 

finns av omtanke, och att det är därför som Systembolaget till exempel inte har några 

extrapriser och har kortare öppettider än vanliga livsmedelsbutiker (Systembolaget, 2018).  

 

4.5.1Analys enligt Saussures teori   

Saussure studerar språk ock språket i kulturer och subkulturer. Han menar att språket i sig är 

ett teckensystem och att betydelse skapas i relation mellan tecken (Ekström, 2012).   

I kampanjfilmen “Tack för din omtanke” tackar Systembolaget svenska folket. Det 

betecknande är “Tack för din omtanke” och det betecknade kan vara att Systembolaget tackar 

oss svenskar för att alkoholmonopolet har ett väldigt starkt stöd i Sverige. Systembolaget har 

nämligen högst förtroende bland institutioner, massmedia, politiska partier och företag 

(Kantar SIFO & Medieakademin, 2019). Det kan alltså anses typiskt svenskt att 

alkoholmonopolet har ett så starkt stöd. Dessutom kan det betecknade också vara att de vill 

behålla sin starka ställning i samhället och försöker göra det genom att visa ödmjukhet.   

Alkoholmonopolet i sig självt kan vara ganska unikt för Nordens länder, Danmark är det 

markantaste undantaget (Sundberg, 2017). Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland, 

Färöarna och Åland har en relativt lik alkoholpolitik (popNad, u.å). Det vill säga, alla har ett 

statligt monopol på dryck som har över en viss alkoholvolym i sig. I Finland finns den högsta 

tillåta alkoholhalten i livsmedelsbutiker där max ligger på alkoholvolymen 5,5 procent 

(popNad, u.å). Medan Island har den striktaste gränsen på 2,25 volymprocent som får säljas i 

livsmedelsbutiker (Livsmedelshandlarna, u.å). Det kan betyda att det finns en kultur med 

restriktiv alkoholpolitik i Norden. Restriktiv alkoholpolitik kan bland annat betyda att 

Systembolaget och motsvarigheterna i andra nordiska länder inte har några extrapriser, har 

noggranna ålderskontroller och lite annorlunda öppettider än livsmedelsbutiker. I denna 

kampanjfilm nämns det så här:  

-Och att ställa sig bakom det svenska sättet att sälja alkohol handlar också om 

omtanke, säger Pia.  

-va nä, säger en annan.  
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-Joo, enligt forskarna så gör det att vi dricker 30 % minder än vad annars skulle 

ha gjort, så att många färre far illa, kompisar, kollegor, barn, svara Pia.  

-Och det är just därför Systerbolaget aldrig har några extrapriser, noggrann 

ålderskontroll...  

(Hon blir avbruten av en som frustrerat skriker då hon upptäcker att 

systembolaget har stängt.)  

-...Och lite annorlunda öppettider, avslutar Pia  

Systembolaget, 2018  

Det betyder att det betecknande “Och det är just därför Systerbolaget aldrig har några 

extrapriser, noggrann ålderskontroll […] och lite annorlunda öppettider”. Kan ses som en del i 

kulturen och som något absolut i det betecknades mening. Vilket det inte alltid gör, Danmark 

som exempel, är ett av länderna i Europeiska Unionen (EU) som dricker mest alkohol, till 

exempel berättar en dansk kille för Svenska Dagbladet (SvD) att det är genom alkoholen 

ungdomar umgås, dricker man inte kan man lika väl lämna (Olsson, 2016). 

 

4.5.2Analys enligt Peirce teori  

Peirce betraktade kommunikation som en obeskrivligt lång kedja av teckenproduktion. Han 

delade in olika typer av tecken i tre kategorier, symboler, ikoner och index (Ekström, 2012).  

Symboler är sociala överenskommelser (Ekström, 2012). I kampanjfilmen “Tack för din 

omtanke” kan man urskilja vissa symboler. Till exempel så börjar videon med att Pia öppnar 

en dörr. 
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Symbolen är öppnandet av dörren, objekten är Pia och dörren, och interpretanten kan vara 

välkomna hit nu börjar vi, eftersom en öppen dörr kan få en att känna sig välkommen.   

En annan symbol som studien tagit fasta på är Pias gula tröja. Symbolen är gul, objektet är 

tröja och interpretanten kan vara glädje och skoj eftersom gult lyser starkt och brukar 

förknippas med glädje.   

I kampanjfilmen är det fyra kvinnor som kommer till tals och tre män. Symbolen fyra kvinnor 

och tre män har objekten män och kvinnor, och interpretanten kan vara att det är en ganska 

jämlik video där de ser ut att ha tänkt på könsrepresentationen.   

Den sista symbolen är den skrikande kvinnan i slutet. 
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Där är objektet kvinnan och interpretanten är att hon är väldigt frustrerad över att 

systembolaget har hunnit stänga.   

Ikonerna får betydelse genom att det betecknande i någon mån påminner om det som 

betecknas (Ekström, 2012). Ikoner i kampanjfilmen “Tack för din omtanke” är bland annat 

Pias bil, där objektet är bilen i sig och interpretanten är att Pia kör bil.  

En annan ikon är bussfärden, där objektet är bussen och interpretanten är att Pia åker buss.   

Undersökningen hittade inga konkreta index i den här kampanjfilmen.   

 

4.5.3 Analys enligt Barthes teori 

För Barthes har bilder ingen given innebörd och kommunicerar flera olika budskap som vi 

kan tolka om vi vet vilken social, politisk och kulturellt perspektiv som bilden befinner sig i. 

Barthes försökte hitta myter som enligt honom var kulturella världen och föreställningar. 

Sedan delar han in dem i denotation, som är det bokstavliga, och konnotation som är andra 

lager av betydelser (Ekström, 2012).   

I kampanjfilmen “Tack för din omtanke” finns det två huvudspår av myter. Den första myten 

handlar om vad som är omtanke. Det denotativa är då vi får se Pia visa olika saker som vi gör 
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av omtanke. Det konnotativa kan vara att man själv börjar reflektera över saker man gör av 

omtanke.  

Den andra myten handlar om Systembolagets omtanke för svenskarna. Det denotativa är då 

Pia säger att Systembolaget får oss att dricka 30 procent mindre alkohol än vi annars skulle ha 

gjort. Det denotativa är även då Pia säger att det är därför Systembolaget har noggranna 

ålderskontroller, inga extrapriser och kanske lite annorlunda öppettider. Det konnotativa kan 

vara att man känner “Jaha ja det kanske är ganska bra att systembolaget finns och har sina 

speciella regler.”  

 

4.5.4 Budskap och relevans 

Här presenterar studien vilka tecken som återfunnits i kampankfilmerna och vad deras 

budskap kan vara för att senare ställas mot Systembolagets uppdrag och vision. 

 

Ett tecken är det betecknande “Tack för din omtanke” och det betecknade kan vara att 

Systembolaget tackar oss svenskar för att alkoholmonopolet har ett väldigt starkt stöd i 

Sverige. Budskapet i det här fallet kan mycket väl vara att tacka svenska folket för det höga 

förtroendet. Detta budskapet är inte i enlighet med Systembolagets uppdrag och vision men 

det kan vara ett smart drag av Systembolaget eftersom det är svårare att hata någon som säger 

tack.  

 

Ett annat tecken är det betecknande “Och det är just därför Systerbolaget aldrig har några 

extrapriser, noggrann ålderskontroll […] och lite annorlunda öppettider”. Det betecknade är 

att det är en de av Sveriges alkoholkultur och ses som normalt. Budskapet kan vara att 

förklara att det inte är konstigt att vi har flera regler kring alkohol. Det finns för att färre ska ta 

skada av alkoholen och dess effekter.  

     Detta budskap stämmer överens men Systembolagets uppdra och vision eftersom deras 

uppdrag är att sälja med ansvar och det betyder bland annat att de säljer utan vinstintresse, 

inte har några extrapriser och har speciella öppettider.  

 

Två av symbolerna har ett liknande budskap. Den första symbolen kan vara att Pia öppnar en 

dörr, objekten är Pia och dörren, och interpretanten kan vara välkomna hit nu börjar vi, 

eftersom en öppen dörr kan få en att känna sig välkommen. Den andra symbolen är en gul 
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tröja, objektet är tröja och interpretanten kan vara glädje och skoj eftersom gult lyser starkt 

och brukar förknippas med glädje. Budskapet i dessa symboler kan vara att man ska känna sig 

välkomnad och glad. Pia stänger inte en dörr utan hon öppnar det kan tolkas som en slags 

känsla av frihet. Den gula färgen kan även stå för glädje och dessa symboler skapar därför en 

positiv energi kampanjfilmen. Detta budskap är inget uppdrag eller vision som Systembolaget 

ska följa men om de vill ha en glad stämning på kampanjfilmen har de gestaltat det med 

passande symboler.  

 

Symbolen fyra kvinnor och tre män har objekten män och kvinnor, och interpretanten kan 

vara att det är en ganska jämlik video där de ser ut att ha tänkt på könsrepresentationen. 

Budskapet som Systembolaget vill förmedla kan vara att de tänker på jämställdhet i sin 

varsamhet. Detta budskapet står inte skrivet i Systembolagets uppdrag och vision men är en 

positiv sak att marknadsföra så valet av symbolen är relevant. 

 

Den sista symbolen är den skrikande kvinnan i slutet. Där är objektet kvinnan och 

interpretanten är att hon är väldigt frustrerad över att systembolaget har hunnit stänga. 

Budskapet här är nog att även fast man är frustrerad över att Systembolaget har speciella 

öppettider så finns dessa speciella öppettider av en anledning. Detta budskap är i enighet med 

Systembolagets uppdrag och vision där de ska sälja med ansvar vilket betyder att de har 

speciella öppettider.  

 

Det finns till exempel två ikoner i kampanjfilmen “Tack för din omtanke”. En ikon är Pias bil 

är, där objektet är bilen i sig och interpretanten är att Pia kör bil. En annan ikon är bussfärden, 

där objektet är bussen och interpretanten är att Pia åker buss. Budskapen med ikonerna kan 

vara att visa att vi i vardagliga sammanhang (som på bussfärder och bilfärder) gör saker av 

omtanke. Detta budskap kan kopplas till Systembolaget uppdrag och vision eftersom deras 

uppdrag är att sälja med omtanke, det är alltså relevant att berätta varför de väljer att sälja 

med omtanke.  

 

Det finns två huvudspår av myter i kampanjfilmen. Den första myten handlar om vad som är 

omtanke. Det denotativa är då vi får se Pia visa olika saker som vi gör av omtanke. Det 

konnotativa kan vara att man själv börjar reflektera över saker man gör av omtanke. 

Budskapet kan vara att visa hur självklart det är att göra saker av omtanke och det är därför 
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det är självklart för Systembolaget att vara omtänksamma. Detta budskap överensstämmer 

med Systembolagets uppdrag angående att sälja med omtanke.  

 

Den andra myten handlar om Systembolagets omtanke för svenskarna. Det denotativa är då 

Pia säger att Systembolaget får oss att dricka 30 procent mindre alkohol än vi annars skulle ha 

gjort. Och fortsättningsvis det Pia säger om att det är därför Systembolaget har noggranna 

ålderskontroller, inga extrapriser och kanske lite annorlunda öppettider. Det konnotativa kan 

vara att man känner “Jaha ja det kanske är ganska bra att systembolaget finns och har sina 

speciella regler.” Budskapet kan vara att gemene man ska få upp ögonen för att 

Systembolaget finns till för medborgarna i Sverige. Detta budskap stämmer överens med 

Systembolagets uppdrag om att sälja med omtanke.  
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5. Diskussion 

I kampanjfilmen ”Pinot Noir” så kunde studien urskilja tecken om; Brittas kunskap, Jeffs 

egoism, kostymens betydelse, Britta och Jeff som huvudpersoner, Jeffs skratt, Brittas 

arbetskläder, konversationen mellan Britta och Jeff, svenskar som blåögda och blonda, 

svenskar som kunniga och amerikaner som förnekar.  

 

Budskapen utifrån kampanjfilmens tecken har handlat om: Hur kunniga systembolaget är 

gällande vin. Om att man alltid borde handla på Systembolaget eftersom de är kunnigare än 

andra som säljer alkohol. Att Systembolaget är smartare än en amerikan i kostym. 

Systembolagets jämställdhetstänk. Systembolagets professionalitet. Att Systembolaget klär 

sig lämpligt och professionellt. Om att Systembolaget kan mer om alkoholdrycker än 

amerikaner. Och till sist att Systembolaget inte vill att svenskar ska lita på amerikaner eller 

kommersiella butiker som säljer alkohol.  

 

Men det främsta fokuset i kampanjfilmen ”Pinot Noir” och det generella budskapet som 

överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision är budskapet att Systembolagets 

medarbetare har mycket goda kunskaper om alkoholhaltiga drycker. Budskapet stämmer 

överens med Systembolagets uppdrag och vision om att de ska leverera en god service som 

för dem innebär bland annat kunnig personal.  

     Det är inga budskap som strider mot Systembolagets uppdrag och vision men det finns 

budskap i tecknen som inte har en lika djup innebörd eller inte relevanta för deras uppdrag 

och vision.   

 

Ser studien till uppsatsen “Systembolaget och unga – En studie om hur systembolagets 

reklamfilmers budskap tas emot”. Kan en upptäcka att deras resultat om att kampanjfilmerna 

inte har någon inverkan på publiken skulle innebära att budskapet om att Systembolaget har 

kunnig personal inte har någon inverkan på svenskarna.  
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I kampanjfilmen ”Avfärden” så kunde man urskilja tecken om; USA:s vill fokusera på 

vinsten, kostymens betydelse, Britta och Jeff som huvudpersoner, Jeffs bok, Britta, Brittas 

arbetskläder, Systembolagets godsbil, lastningen av resväskan, svenskar som blåögda och 

blonda, Jeffs egoism och till sist Systembolagets fokus på kvalité.  

Budskapen utifrån kampanjfilmens tecken har handlat om: Att visa skillnaden mellan 

Sveriges statliga monopol och USA:s mer kommersiella och liberala alkoholpolitik. Att 

framställa Jeff som en viktig person för att Britta ska se ännu smartare ut. Att Systembolaget 

prioriterar jämställdhet. Att amerikaner är egoistiska och självupptagna. Att Systembolaget 

klär sig lämpligt och professionellt. Att systembolaget reser för att hitta nya alkoholhaltiga 

drycker. Hur kunniga systembolaget är gällande alkoholhaltiga drycker. Och till sist att vad än 

andra säger så kommer Systembolaget fokusera på kvalité före vinst.  

 

Men det främsta fokuset i kampanjfilmen ”Avfärden” och det generella budskapet som 

överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision är budskapet att Systembolaget 

alltid kommer välja kvalité före vinst vad än andra säger. Budskapet stämmer överens med 

Systembolagets uppdrag och vision om att kvalité alltid går före vinst och de har även som 

uppdrag att kvalitetssäkra alla produkter.  

     Det är inga budskap som strider mot Systembolagets uppdrag och vision men det finns 

budskap i tecknen som inte har en lika djup innebörd eller inte relevanta för deras uppdrag 

och vision.   

 

Ser studien ännu en gång till uppsatsen “Systembolaget och unga – En studie om hur 

systembolagets reklamfilmers budskap tas emot”. Kan en upptäcka att deras resultat om att 

kampanjfilmerna inte har någon inverkan på publiken skulle innebära att budskapet om att 

Systembolaget alltid kommer välja kvalité före vinst vad än andra säger inte har någon 

inverkan på svenskarna. 
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I kampanjfilmen ”Systrar” så kunde studien urskilja tecken om; då storasyster köper ut åt 

lillasyster, då man är påverkad, det mörka, syrenerna i bakgrunden, kramen mellan systrarna, 

mobilen och bilen, och oron över att inte veta vars lillasyster är. 

 

Budskapen utifrån kampanjfilmens tecken har handlat om: Att en full vän eller syskon inte 

kan hjälpa dig för hen är lika borta som du själv. En orolig och svår situation. Syrener 

förmedlar oro. Hur dåligt omdöme man har när man är påverkad av alkohol. Gestaltning av 

samtiden. Och till sist vad som kan hända om du köper ut åt ditt syskon.  

 

Men det främsta fokuset i kampanjfilmen ”Systrar” och det generella budskapet som 

överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision är budskapet om riskerna med att 

köpa ut åt ett syskon. Budskapet stämmer överens med Systembolagets uppdrag om att 

informera om riskerna med alkohol.  

     Det är inga budskap som strider mot Systembolagets uppdrag och vision men det finns 

budskap i tecknen som inte har en lika djup innebörd eller inte relevanta för deras uppdrag 

och vision.   

 

Ser studien till uppsatsen “Systembolaget och unga – En studie om hur systembolagets 

reklamfilmers budskap tas emot”. Så är den tidigare uppsatsen intressant eftersom både denna 

studie och deras studie använder sig av kampanjfilmen ”Systrar”. Budskapet som denna studie 

får fram som det viktigaste i kampanjfilmen skulle om den appliceras på den andra studien 

betyda att budskapet inte når fram till publiken. En annan uppsats som heter “Sveriges 

alkoholparadox – En socialsemiotisk analys av Systembolaget och Iq:s kampanjfilmer” har 

kommit fram till att det finns en risk att kampanjfilmer som vill förhindra något istället 

reproducerar det den vill förhindra. I den här studien fall skulle budskapet om att inte köpa ut 

till syskon på grund av riskerna leda till att fler syskon köper ut till varandra.  
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I kampanjfilmen ”Bröder” så kunde studien urskilja tecken om; att bröderna alltid ställer upp 

för varandra, att storebror lär lillebror att cykla och att storebror hjälper lillebror att borsta 

tänderna, då bröderna bråkar men samtidigt vill sova i samma säng, och till sist när storebror 

torkar bort näsblod från lillebror. 

 

Budskapen utifrån kampanjfilmens tecken har handlat om: Hur svårt det är att säga nej till 

någon man älskar och dessutom alltid ställt upp för. Att visa händelser i livet som många kan 

relatera till. Att ta hand om varandra och vårda relationer. 

 

Men det främsta fokuset i kampanjfilmen ”Bröder” och det generella budskapet som 

överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision är budskapet är hur svårt det är att 

säga nej till någon man älskar och dessutom alltid ställt upp för. Budskapet stämmer överens 

med Systembolagets uppdrag om att informera om riskerna med alkohol. 

     Det är inga budskap som strider mot Systembolagets uppdrag och vision men det finns 

budskap i tecknen som inte har en lika djup innebörd eller inte relevanta för deras uppdrag 

och vision.   

 

Ser studien till uppsatsen “Systembolaget och unga – En studie om hur systembolagets 

reklamfilmers budskap tas emot”. Så är den tidigare uppsatsen intressant eftersom både denna 

studie och deras studie använder sig av kampanjfilmen ”Bröder”. Budskapet som denna studie 

får fram som det viktigaste i kampanjfilmen skulle om den appliceras på den andra studien 

betyda att budskapet inte når fram till publiken. En annan uppsats som heter “Sveriges 

alkoholparadox – En socialsemiotisk analys av Systembolaget och Iq:s kampanjfilmer” har 

kommit fram till att det finns en risk att kampanjfilmer som vill förhindra något istället 

reproducerar det den vill förhindra. I den här studien fall skulle budskapet om hur svårt det är 

att säga nej om att köpa ut till någon man älskar och dessutom alltid ställt upp för leda till att 

fler syskon köper ut åt till varandra. 

 

  



62 
 

I kampanjfilmen ”Tack för din omtanke” så kunde studien urskilja tecken om; tacksamhet 

från Systembolaget, Sveriges alkoholkultur, Pias gula tröja och då hon öppnar en dörr, fyra 

kvinnor och tre män, den skrikande kvinnan, bilfärden och bussfärden, omtanke, och till sist 

Systembolagets omtanke. 

 

Budskapen utifrån kampanjfilmens tecken har handlat om: Att tacka det svenska folket för 

deras förtroende. Att förklara att alla regler kring alkohol finns av en anledning. Välkomnande 

och glädje. Att systembolaget tänker på jämställdhet. Att visa hur självklart det är att göra 

saker av omtanke. Att systembolaget finns till av omtanke för oss svenskar. 

 

Men det främsta fokuset i kampanjfilmen ”Tack för din omtanke” och det generella budskapet 

som överensstämmer med Systembolagets uppdrag och vision är budskapet att systembolaget 

finns och säljer med ansvar och omtanke för alla i Sverige. Budskapet stämmer överens med 

Systembolagets uppdrag om att sälja med ansvar och omtanke.  

    Det är inga budskap som strider mot Systembolagets uppdrag och vision men det finns 

budskap i tecknen som inte har en lika djup innebörd eller inte relevanta för deras uppdrag 

och vision.   

 

Ser studien till uppsatsen “Det är inte OM utan När - En studie om unga vuxnas upplevelser 

kring att vara nykter” vars resultat bland annat var att nykterister ses som onormala. Kan man 

tänka sig att även nykterister kan ta till sig den här reklamen och förstå varför Systembolaget 

finns. Ett flertal kan förstå att systembolaget finns till för våran egna skull eftersom andra 

länder visar tydligt att statligt monopol är att föredra. 
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Analysen av materialet är inspirerad av Saussures, Pierces och Barthes teorier och det betyder 

att analysmodellerna är uppbyggd på det studien tror är det väsentliga i teorierna. Det här kan 

medföra att studier som behandlar samma eller liknande material kan få varierande resultat. 

Resultatet är dessutom väldigt beroende av samtidens kultur och samtidens synsätt. Det 

betyder att samma studie kan ha ett helt annat resultat om till exempel 50 år. 
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6. Vidare Forskning 

För att utveckla forskningsämnet skulle undersökningar kunna göras med fler kampanjfilmer i 

beaktning för att få en högre generaliseringsmöjlighet. Vidare studier skulle kunna använda 

sig av andra metoder, till exempel kvalitativa forskningsintervjuer för att se om budskap, 

tecken och Systembolagets uppdrag och vision uppfattas och förstås på ett liknade sätt hos 

publiken som resultaten av den semiotiska analysen, eller om resultaten inte alls är lika. Detta 

skulle möjliggöra reflektioner kring om det tolkade budskapet faktiskt överensstämmer med 

vad publiken uppfattar att budskapet är. Det hade även varit intressant att studera den 

semiotiska analysens resultat närmare och fråga sig varför Systembolaget använder sig av 

dessa budskap och tecken, finns det djupare tankar än att det ”bara” står för Systembolagets 

uppdrag och vision. Vilka tolkningar kan Systembolaget vilja att vi ska göra.   
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