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Sammanfattning 

Denna uppsats kommer att undersöka hur framställningen av alkohol i reklamfilmer och 

annonser i Sverige ser ut. Reklam når ständigt nya plattformar och har en stor påverkan på 

människors konsumtionsvanor och inställning till produkten. Alkohol är en kulturell, politisk 

och social produkt som ständigt omdiskuteras i samhället. Det finns därmed ett sociologiskt 

intresse att studera alkohol i förhållande till reklam. Den kritiska diskursanalysen med en 

kompletterande semiotisk analys är ett självklart val i denna uppsats. Den kritiska 

diskursanalysen med Faircloughs modell ger nödvändiga verktyg för att hitta mönster och 

diskurser i texten, vilket språkbruk som används och varför, samt hur diskurserna kan ställas i 

relation till sociala praktiker i samhället. Den semiotiska analysen användes för att den fångar 

upp symboler, kroppsspråk, färger och visuella tecken som Faircloughs modell inte omfattar. De 

diskurser om alkohol som kunde urskiljas i materialet var hälsa, livsstil, kön, beteende och 

ansvar. Utöver detta hittades en mer övergriplig diskurs som definierades som gemenskap. 

Genom ett noga studerande av materialet fastslogs det, eftersom konsumtion är en gemensam 

handling, att reklamen använder sig av önskvärda livsstilar och identiteter för att skapa en 

positiv bild av alkoholen. Även att reklamskaparna använde alkoholen i syfte att informera och 

upplysa om problematiken kring alkohol i Sverige. 

 

Nyckelord: Diskurs, alkohol, reklam, semiotik, kritisk diskursanalys, Fairclough, konsumtion, 

livsstil  
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1. Inledning 

Alkohol är ett konstant omdiskuterat fenomen, där diskussionen följer parallellt med 

samhällsutvecklingen. Information når oss idag mycket snabbt och effektivt via nya mediala 

plattformar, där inte enbart nyhetstidningar har monopol över vad som ska anses som sant. Via 

TV, internet och mobilen kan vi bara via några knapptryck ta del av händelser och 

informationsflöden. Reklam är ett explosivt verktyg som kan nå ut till en stor del av befolkningen 

väldigt snabbt. Med sina slagord, jinglar och uttryck sätter de sig på minnet hos konsumenten och 

blir en del av deras tankesätt. Det har även skett en betydande ökning av reklam och investeringar 

i reklam de senaste åren. Från år 2015 till år 2017 ökade reklaminvesteringarna med 4,8 procent, 

som är den största ökningen på fem år (Nilsson, 20 april, 2017). Därmed är reklam ett aktuellt 

fenomen som alltid befinner sig i utveckling för att kunna nå till alltfler konsumenter. 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har sett olika ut genom åren, men alltid varit lägre än många 

andra länder i både Europa och övriga världen. En utredning från 2017 visar att det i Sverige 

dricks cirka 9,1 liter alkohol per person, medan Vitryssland som är överst på listan dricker 17, 5 

liter. När det kommer till konsumtionen av öl dricker svenskarna nästan en tredjedel av Tjeckiens 

konsumtion (Aftonbladet, 7 augusti 2017).  

Sverige skiljer sig mot EU-kommissionens riktlinjer och lagar med sin restriktiva alkoholpolitik. 

De delar denna politik med vissa andra nordiska länder, men särskiljer sig från de flesta andra 

medlemsländer i EU (Storbjörk, 2012, s. 72). En av EU:s mest grundläggande pelare är att det ska 

finnas fri rörlighet av produkter och kapital mellan medlemsländerna. Friheten inom marknaden 

mellan länder går därmed emot Sveriges uppfattning om folkhälsan och reglerande 

alkoholpolitik, då ekonomin är i fokus hos EU. Just därför går inte Sveriges reglerande 

alkoholpolitik i samklang med EU:s regler och bestämmelser (Bernitz & Kellgren, 2014, s. 58).  

Den 4 mars 2011 krävde IOGT-NTO en utredning av marknadsföringen av alkohol i de kanaler 

på TV som sänds från England (Tv3, TV6, TV8, kanal 5 och kanal 9) som ska gå till 

granskningsnämnden för radio och TV, samt konsumentombudsnamnen. År 2015 lägger 

granskningsnämnden fram till EU-kommissionen att de är benägna att ta till särskilda åtgärder 

mot Storbritanniens kanaler som sänder alkohol i reklam, då det bryter mot svensk lag 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  År 2018 meddelar EU-kommissionen att de avböjer svenska 

myndigheternas försök att förbjuda TV-företag i Storbritannien att sända alkoholrelaterad reklam 

i svensk TV. Anledningen till domen är att EU menar att svenska myndigheter inte kan lägga 

fram klara bevis på att TV-bolagen har förflyttat sin verksamhet till Storbritannien enbart i syfte 

att gå runt den svenska lagstiftningen.  

Konsumtionen och inställningen till alkohol i Sverige har under det senaste året ökat, speciellt 

bland unga mellan 16–24 år. En av anledningarna bakom detta är reklamens bredare utsträckning 

och påverkan på konsumenten (IQ, 2017:1). Det har skett en markant ökning av alkohol i reklam 

och media. År 2014 låg summan på alkoholinvesteringar i media på nästan 1,4 miljarder kronor 

(IQ, 2015:3, s.6). Alltfler anser att reklam uppmanar till konsumtion, då 74 procent ansåg år 2015 

att reklamen fordrar till konsumtion (IQ, 2015:3, s. 9).  

Vi kommer i denna uppsats använda oss av Faircloughs kritiska diskursanalys med en 

kompletterande semiotisk analys där vi undersöker framställningen av alkohol i reklamfilmer och 

annonser i tidningar. Den kritiska diskursanalysen är en lämplig metod i vår studie då vårt syfte 

är att undersöka de diskurser som kan urskiljas i de valda reklamfilmerna och annonserna om 
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alkohol idag (Burr, 1995, s. 48). En diskurs är ett sätt att skapa en samling påståenden och 

praktiker som framställs som mer eller mindre normativa genom att upprätta sig institutionellt. 

De formar och verkställer uppfattningen om verkligheten hos sina användare och används till viss 

del konstituerande för olika former av sociala relationer. En diskurs som blir institutionaliserad 

betyder att man ger yttranden och praktiker en viss bestämd form (Neumann, 2003, s.157). 

Genom diskurser kan man uppmärksamma vad som är normativt sant inom den diskursen som 

människor sedan anammar som kunskap. Detta kan visa sig på olika sätt, genom exempelvis 

texter, interaktioner, filmer, bilder, tidningar och andra tolkningsbärande fenomen. Text behöver 

inte enbart vara skrivna texter, utan inkluderar allt som är visuellt, som exempelvis kläder och 

byggnader (Burr, 2003, s. 65-66).    

Den semiotiska analysens fokus på symboler, tecken, kroppsspråk och språk kan komplettera de 

faktorer som Faircloughs modell inte omfattar. Vi kommer även att anamma en 

socialkonstruktionistisk synvinkel då det är språket och hur människor pratar om ett fenomen 

som ska undersökas (Burr, 1995, s.7). Vårt forskningsområde är relevant att undersöka då alkohol 

och reklam är två starkt influerande fenomen både på individen och samhället, då det är via 

reklamen som alkoholen blir en normaliserad produkt. Via reklamen framställs känslor, 

varumärken och livsstilar som är accepterade och eftersträvansvärda hos konsumenten. Reklamen 

speglar kulturen och samhällsstrukturen, då de tar upp hur klimatet ser ut idag i samhället för att 

kunna nå ut till så många som möjligt. Genom att reproducera alkoholen i reklam kan alkoholen 

nå ut till många fler individer, enbart genom att slå på teven eller öppna en tidning. Enligt 

konsumentverket får alkoholreklam inte uppmana till konsumtion, rikta sig till unga under 25 år 

eller kopplas till särskilda personer och livsstilar (KOVFS, 2016:1). Denna typ av reklam blir 

därmed ett kryphål i Sveriges redan noga stadgade lagar om reglering och kontroll av 

alkoholkonsumtion. I vår studie kommer vi definiera ”reklamfilm” som ett fenomen som 

massmedier använder för att upplysa, marknadsföra och sälja varor och idéer.  

1.2 Syfte  
Syftet med vår studie är att genom en kritisk diskursanalys och en semiotisk analys undersöka 

framställningen av alkohol i reklamfilmer, samt i reklamannonser i tidningar. Vi kommer att 

undersöka hur symboler, språk och uttryck används för att framställa alkoholen och hur dessa 

komponenter kan associeras med känslor och livsstilar för konsumenterna. Vi kommer att titta på 

hur dessa komponenter kan påverka inställningen till alkohol och alkoholkonsumtion och vilka de 

når ut till. Den framställning och de diskurser som kan urskiljas kan sedan ställas i relation med 

större sociala strukturer, som exempelvis kultur, politik och ekonomi. Genom att titta på 

alkoholens framställning i reklamfilmer kan en ny förståelse om alkoholens funktion i samhället 

uppstå och anledningen bakom den. De frågeställningar som ska besvaras för att kunna uppnå 

vårt syfte är: 

• Vilka diskurser går att urskilja ur det empiriska reklammaterialet? 
• Använder aktörerna bakom reklamen olika meningsbärande symboler för att nå fram till 

olika målgrupper, såsom ålder och kön?   

• Hur kan diskurserna om alkohol i reklamfilmer-och annonser ställas i relation till större 

sociala praktiker? 

1.3 Reklamens bakgrund 
Människan har i alla tider försökt marknadsföra tjänster och varor i olika former för att kunna 

väcka till konsumtion. Genom kapitalismens inflytande efter andra världskriget skedde en 
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expandering av konsumtionen och reklaminvesteringarna. Det skedde en förändring av reklam i 

Sverige när det uppkom en ny lag som gynnande konkurrensen, och därmed reklamen, som 

infördes år 1954. På 50-talet var befolkningen trötta på krigets dystra tid och ville ha färg i 

tillvaron. Efter kriget steg konsumtionen bland svenskarna avsevärt och som påverkade industrin 

och marknadsföringen ända fram till 2000-talet. År 1953 blev året då Coca-Cola kom till Sverige 

med sin berömda form och färg som genast blev populär och 1958 sändes den allra första 

reklamfilmen på TV. Året därefter stod det klart att antalet TV-licenser hade skjutit i höjden och 

låg nu på en halv miljon användare. 80-talets reklamindustri började mörkt, då Sveriges drabbade 

av en lågkonjunktur och arbetslöshet vilket därmed resulterade i att konsumtionen var låg och 

därmed reklaminvesteringarna. När trenden sedan vände och även konsumtionen följde reklamen 

med denna utveckling. År 1988 låg reklaminvesteringarna på sammanlagt 22 miljoner kronor 

som är en tredubbling jämfört med 1980. År 1989 instiftades Etiska Rådet mot 

Könsdiskriminerande Reklam, ERK, i syfte om att få bort könsdiskrimineringen i reklam 

(Sveriges Annonsörer, 2014). Under 90-talet ville reklamskaparna ta till nya metoder att nå ut till 

befolkningen, nämligen genom att spela på emotioner och livsstilar (Nationalencyklopedin, 

Lindh, Gustafsson & Falk). Då reklamen alltmer ökade blev också kraven på dess förmåga att nå 

ut högre, vilket då gjorde att aktörerna bakom reklamen lade fokus på delaktighet och de aktuella 

frågorna i samhället. Det unika i reklamen ställdes på prov för att kunna bli minnesvärd hos 

konsumenterna. Under 2000-talet exploderade internet i både användning och betydelse. Företag 

använder sig alltmer av sociala medier (såsom Facebook och Twitter) för att marknadsföra sig 

själva och få ut sina produkter på marknaden. Annonser började alltmer publiceras på Google 

snarare än i tidningar, vilket gör att det är främst dagstidningarna som har förlorat på denna 

utveckling (Nationalencyklopedin, Lindh, Gustafsson & Falk).  

1.4 Disposition 
I inledningen presenterar vi alkoholens och reklamens position förr och nu. Vi går även igenom 

valet av kritisk diskursanalys, semiotik, socialkonstruktionismen samt syfte och frågeställning. 

Därefter berättar vi mer om reklamens bakgrund. Vidare lägger vi fram den tidigare forskningen 

om alkohol i reklam där vi presenterar fyra teman; reklamens inflytande, de som blir påverkade 

av alkoholreklamen, könen i reklamen och staten, alkoholen och reklamen. Inom det teoretiska 

och metodologiska ramverket presenterar vi socialkonstruktionismen, en redogörelse och 

argumentation för socialkonstruktionismen kontra realismen, den kritiska diskursanalysen samt 

diskursanalysen som metodansats och förklarar Faircloughs modell och vilka analytiska verktyg 

vi kommer att använda oss av. Därefter lägger vi fram urvalsprocessen, etiska åtaganden, 

förförståelse, tillvägagångssätt, samt validitet och reliabilitet i uppsatsen. I kapitlet därefter 

presenterar vi resultatet och analysen och de diskurser som kunnat urskiljas ur materialet, samt 

våra tolkningar i analysen. Slutligen presenteras en diskussion där uppsatsens alla delar 

diskuteras och knyts samman med även Baumans konsumtionsteori. Vi presenterar även den 

sociala -och diskursiva praktiken i Faircloughs modell. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den forskning som har gjorts inom alkohol och reklam. Vi 

har valt att disponera det i form av teman utifrån vad som är mest förekommande i forskningen. 

Majoriteten av den tidigare forskningen är gjord utanför Sverige. De huvudteman som vi kunnat 

urskilja är reklamens inflytande, de som blir påverkade av reklamen, könen i reklamen och staten, 

alkoholen och reklamen. Då vi har valt både statliga och privata företag är det relevant att ha 
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forskning om statens påverkan på reklam. De två första huvudkategorier med sina 

underkategorier representerar det som dominerade i de forskningsartiklar som vi använt oss av.  

Vi har tagit den tidigare forskningen från databaser såsom Swepub, Sociological Abstracts och 

via Google Scholar. De sökord vi har använt oss av är alcohol, advertising, reklam, 

alkoholreklam, alcohol in media, alcohol and state, alcohol and consumtion, staten och 

reklamen, konsumtion.  

2.1 Reklamens inflytande 
Detta tema kommer beröra hur reklamen påverkar människors förhållningssätt till alkohol och 

hur marknadsföringen kan få människor att konsumera mer alkohol, samt ett förändrat beteende. 

En utredning från regeringen som vill genomföra en förändring i den tidigare lagen om alkoholen 

från 1994 menar att alkoholpolitiken i Sverige har som huvudsyfte att hålla ner konsumtionen 

bland medborgarna. Utredningen vill tillsammans med konsumentverket stifta nya riktlinjer för 

marknadsföring av alkohol i texter och bilder, bland annat att marknadsföringen inte generera en 

positiv bild av alkoholen eller rikta sig till ungdomar. Utredarna har tittat på hur alkohol i olika 

annonser framställs, samlat information från andra EU-länder, kontaktat nykterhetsrörelser, 

reklamförbund, tidningsförbund, tillverkare och bryggerier av alkohol (SOU 2003:69, s. 17-19). 

Studien fastslår att det kan vara svårt att avgöra och mäta alkoholreklamens påverkan på 

konsumtionen av alkohol, då den kan vara beroende av andra utomstående omständigheter såsom 

kostnad, åtkomst och sociala faktorer. De lagar och restriktioner som finns om alkoholreklam 

speglar den samhällsutveckling som pågår i dagsläget, då bara det faktum att det är tillåtet att 

marknadsföra alkohol kan bidra till inställningen om att det är positivt att konsumera den och 

bortser från de faror som kan uppstå med konsumtionen. Även fast det finns tydliga restriktioner 

om alkohol i reklam är denna produkt en av de som används mest i reklamsammanhang, vilket 

beror på reklamens stora påverkan på försäljning och vinst. Studien fastslår att reklam kan öka 

den positiva inställningen till alkohol, samt att individer vill dricka mer. Även förändringar i 

beteenden är en effekt av alkoholreklamen, då den i sin tur påverkar hur individen väljer att 

dricka och när. Dock kan alkohol i reklam även ha en reducerande effekt på konsumtionen, då 

den kan bidra till att individer istället väljer att avstå från att dricka (SOU 2003:69, s. 57-58).  

Forskning visar att det finns en koppling mellan alkoholreklam och hur ungdomar upplever 

alkohol och dess skadande effekter i deras drickande. Ungdomar tenderar därmed att inte se 

alkohol som något riskfyllt och att deras drickande framförallt har positiva effekter. 

Marknadsföringen av spritreklam ökar ständigt årligen (SOU 2003:69, s. 58-59). Hur alkohol 

påverkar beteenden och inställningen till alkohol återkommer i Martino, Kovalchik, Collins, 

Becker, Shadel, & D’Amico:s (2015, s. 85-86) studie som uppmärksammar att alkohol i reklam 

påverkar beteenden genom att presentera positiva värderingar om alkohol och drickande. Deras 

syfte med studien är att undersöka den tillfälliga och aktuella relationen mellan exponering av 

alkohol och unga ungdomars värderingar och syn på alkoholkonsumtion. Metoden gick till så att 

utvalda ungdomar fick under 14 dagar anteckna varje gång de kom i kontakt med alkohol i media 

och även skriva ner hur de kände kring alkoholen efter att de sett den. Studien kom bland annat 

fram till att drickande och presentationen av alkoholen i reklamen upprepas flera gånger i olika 

miljöer i syfte om att konsumenten ska få så många intryck av den säljande produkten som 

möjligt. Detta gör även att konsumenten blir uppmärksammad om flera tillfällen som är kopplade 

till alkoholkonsumtion.   

En studie av Zwarun och Farrar (2009, s. 354-355) har tittat på reklamfilmer innehållandes 

alkohol innan, under och efter sportevenemang på TV i USA. De grundade sitt val av just 



   

5 
 

sportevenemang med att det fanns tidigare studier som visade att det pågår mycket exponering av 

alkohol i sådana sammanhang. Syftet med studien var även att titta på hur ungdomar blir 

påverkade av dessa reklamfilmer, eftersom sport är ett stort intresse hos många unga. Studien 

fastslår att det finns många faktorer som kan påverka och influera individernas benägenhet att 

konsumera alkohol. En av faktorerna är den konstanta exponeringen av alkohol i reklam. Den 

mest förekommande typen av alkohol i reklam är öl, vilket därmed kan vara en bidragande faktor 

till att öl är den typ av alkohol som konsumeras mest bland unga. Några av komplikationerna av 

att alkohol visas i reklamfilmer på tv är att många barn och minderåriga spenderar mycket tid 

framför teven, där reklamen fångar mycket av deras uppmärksamhet genom deras karismatiska 

och minnesvärda slagord. Personerna i reklamen kan ofta vara välkända av barnen och 

ungdomarna, vilket då leder till att de fångar deras uppmärksamhet desto mer. Många 

reklamfilmer visas i samband med sportevenemang, och då sport är ett stort intresseområde för 

barn och ungdomar blir de ofta exponerade utav dessa reklamfilmer (Zwarun & Farrar, 2009, s. 

348). Ytterligare en studie av Pendleton, Smith & Roberts har som syfte att titta på TV-program 

och reklam under en längre tidsperiod och deras inverkan på konsumenten (1991, s. 759). De 

samlande in materialet genom att slumpmässigt välja ut program från de 100 mest populära 

programmen som visades på brittisk TV. Studien visar bland annat att när alkoholen visas på TV 

är avgörande för vilka som kommer att bli exponerade för den. Studien visar att det var 

framförallt efter klockan 18:30 som alkoholen uppkom på TV, men att även 71 % av de program 

och reklamannonser som visades innan 18:30 innehöll någon form av alkohol, vilket är den tid då 

flest barn och ungdomar spenderar tid framför teven. Studien bekräftar även med sin forskning att 

öl är den mest framställda drycken framför vin och starksprit. Detta kan då ställas i relation med 

att det är framförallt cider och öl som konsumeras av alla typer av alkohol (1991, s. 771-772). 

Forskning visar att ungdomar som inte tidigare konsumerat eller kommit i kontakt med alkohol 

lär sig hur de ska dricka och deras inställning till konsumtion ändras genom alkohol i reklam. 

Reklamen blir därmed deras första möte med alkoholen och hur den ska konsumeras. Genom 

enkäter i en tidigare studie har det påvisats att det finns en korrelation mellan exponeringen av 

alkohol i reklam (i synnerhet öl och starksprit) i tonåren och deras konsumtionsvanor av just 

dessa drycker (Zwarun & Farrar, 2009, s. 349).  

En studie av Brockwell (2014, s. 6) fokuserar på konsumentvaror i relation till reklam och hur 

industrier reproducerar sig själva i reklamfilmer som ska nå ut till befolkningen. Han har tittat 

och undersökt tre olika tidigare avhandlingar som rör reklam, konsumtion och lagbestämmelser. 

Studien visar att reklam ofta konstruerar bilden av sin produkt till något positivt och rättfärdigar 

produktens eventuella negativa effekter med positiva åtgärder. Studien menar att reklam försöker 

få sina konsumenter att lägga fokuset på yttre attribut, och inte på eventuella negativa 

konsekvenser. Företag och industrier som använder sig av reklam har i syfte att framställa sig 

som bra och givande, och vill ge konsumenterna en positiv bild av sig själva och sina produkter.  

2.2 De som blir påverkade av alkoholreklamen 
Detta tema kommer handla om vilka personer som mest blir exponerade och påverkade av 

alkoholreklam, samt hur det påverkar deras vardagliga liv. 

Antydningar och signaler i reklam kan ofta mottas som uppmuntrande meddelanden av 

mottagaren. En studie av Sobell, Sobell & Toneatto (1993, s.85) menar att reklamens inverkan på 

individen är olika beroende på individens tidigare historia och relation till alkohol. Studien riktar 

in sig på 96 utvalda individer som har en historia av alkoholmissbruk som själva fick se program 

och reklamfilmer som kunde innehålla alkohol, mat och alkoholfri alkohol. Sedan fick de 
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uttrycka vad de kände när de såg dessa olika typer av reklam och program, samt i kombination 

med varandra. Studien fastslår att individer med en historia av alkoholmissbruk har lättare att 

reagera på stimuli relaterade till alkohol i deras omgivning, där reklam kan vara ett sådant stimuli 

(Sobell, Sobell & Toneatto,1993, s. 85). Individer som tidigare har missbrukat alkohol kände ett 

större behov av att dricka alkohol och löpte större risk för återfall när de sett reklamfilmer eller 

program som innehöll alkohol än individer med en normal alkoholkonsumtion. Deltagarna i 

studien fick titta på reklam som innehöll enbart alkohol och reklam som även innehöll mat 

kopplat till alkohol. Genom detta kunde det urskiljas i studien att deltagarna med en 

missbrukarhistoria (men som var medvetna om den och inte ville hamna där igen) hade något 

lättare att stå emot reklam som enbart riktade sig till starksprit än när den var i samband med mat 

och festligheter (Sobell, Sobell & Toneatto, 1993, s. 89-90).  

Hur livsstilen framställs i relation till alkohol i reklamfilmer har ett stort inflytande på hur 

speciellt unga vuxna formar sin inställning till alkohol och drickande. Detta menar studien av 

Zwarun & Farrar (2009, s. 367) som nämndes ovan. Denna typ av reklam vill framförallt 

förmedla den positiva livsstilen som kan uppnås genom ett konsumerande av alkohol. Detta gör 

då att ungdomarna blir lurade till att tro på enbart alkoholens positiva effekter och inte begrunda 

de skador den kan åsamka och alternativa livsstilar som kan uppstå (exempelvis missbruk).   

McCreanor, Lyons, Griffin, Goodwin, Moewaka Barnes & Huttons (2015, s. 110) har gjort en 

litteraturanalys utifrån tidigare forskning om alkohol i sociala medier, i syfte att undersöka hur 

ungdomar skapar och uttrycker sin identitet och livsstil via alkohol. Sociala medier är ännu en 

plattform där alkoholreklamen nås av framförallt ungdomar. Studien visar att 94-98 % av alla 

universitets-studenter i USA är inne på sociala medier dagligen (McCreanor, et al, 2015, s. 112). 

Sociala medier, som exempelvis Facebook, använder sig av en särskild algoritm som räknar ut 

vad individen gillar och är intresserad av som grundar sig på individens tidigare sökningar och 

besök på hemsidor. Genom detta kan Facebook sedan presentera annonser, i många fall 

innehållandes alkohol, specifikt till individen som de ska vara extra mottagliga för. Det kan även 

finnas videor och livesändningar på hur de godaste drinkarna ska blandas som individer kan tagga 

sina vänner i, dela och vilja göra själva. Detta påverkar därmed vilken typ av dryck konsumenten 

väljer att köpa, hur individen dricker och anledningen bakom konsumtionen (McCreanor, et al, 

2015, s. 113-114).  

2.3 Könen i reklamen 
Detta tema kommer ta upp hur könen framställs i reklamen med alkoholen, samt hur 

reklamskaparna väljer olika tillvägagångssätt för att förmedla produkten till ett av könen. Temat 

tar även upp att kvinnor och män blir upplysta om alkoholens effekter på olika sätt.  

I en studie av Törrönen (2009, s.257) uppmärksammas könens roll i alkoholreklamannonser i 

kvinnliga magasin under 1960-talet fram till 2000-talet. Annonserna samlades in 2009 och ska 

antingen vara direktreklam om alkohol eller innehålla alkohol. Tillsammans hittades 1079 

annonser som användes i studien. Studien följer annonsernas utveckling och kopplar det till 

samhällets utveckling och syn på de olika könen, med kvinnan i fokus. Studien visar att 

reklamfilmer tenderar att anamma kulturella stereotypiska uppfattningar om könen i syfte att så 

många som möjligt kan ta till sig dessa uppfattningar som anses accepterade och eftertraktade. 

Kvinnor kopplas därmed till familj, natur och mode medan mannen oftast förekommer i reklam 

om sport, arbete och teknik. Studien visar därmed att reklam är ett sätt att producera kön och 

bibehålla de normativa strukturerna om det (Törrönen, 2009, s.253-254). På 60-talets annonser 

om alkohol och kvinnor var kvinnorna nästan enbart positionerade i hemmet och i relation med 
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hushållet och jobbet som hemmafru. Reklam för vin, champagne, cider och starksprit 

presenterade kvinnor som skålade i samband med en fin måltid som de arrangerat för sin man 

eller vänner. Därmed har hon uppfyllt sin uppgift som en representativ och god hustru och kvinna 

(Törrönen, 2009 s.260). Under 70-talet dominerar reklamen för starkspriten och öl, något som 

därmed resulterar i att det är männen som dominerar i reklamfilmerna. Männen sitter ofta i båtar, 

tar en öl, åker runt i skärgården och fiskar (Törrönen, 2009, s.262). En bild från en annons på 80-

talet påvisar symbolers värde och syfte för uppfattningen av alkohol och könens position i 

reklamen. Annonsen visar en stor öl bredvid ett litet läppstift där ölen då ska representera mannen 

och kvinnan ska vara läppstiftet. Enligt studien representerar storleken på ölen mannens 

överlägsenhet och valet av alkoholdryck är speciellt riktad till män (Törrönen, 2009 s.265). In på 

2000-talet börjar reklamfilmerna fyllas av alltmer sexualiserat innehåll, ofta i kombination med 

alkohol. Även männen blir sexualiserade i reklamannonserna, men männen framställs ändå som 

en auktoritet framför kvinnorna (Törrönen, 2009, s.268). På 2000-talet uppmärksammas 

singelkvinnan och annonserna präglas av festande, dekadens och sexualitet som står i kontrast 

mot de tidigare positionerade hemmafruarna (Törrönen, 2009, s. 275).  

Studien av Martino, et al (2015, s.89) som nämndes ovan visar även att individer tenderar att se 

alkoholkonsumerande som något normativt ju mer de blir exponerade för alkohol. Deras studie 

visar att unga tjejer tenderar att se alkohol och drickande som något mer normalt än unga killar. 

De unga tjejerna som deltog i studien hade även en mer positiv inställning till konsumerandet av 

alkohol än unga killar. Dock är kvinnor mer negativt inställda till alkoholens negativa 

konsekvenser och blir mer exponerade och medvetna om de eventuella negativa utfall som 

alkohol kan orsaka. Att kvinnor blir mer upplysta om alkoholens eventuella negativa 

konsekvenser via reklam och media uppmärksammar även Bogren (2001, s. 155) i sin artikel om 

hur det pratas om genus och alkohol i media. Hon tittar på hur det pratas om kvinnor och män i 

svenska tidningar mellan 2000–2008. Hon hittade olika kategorier och att det fanns en skillnad på 

framställningen av drickande av alkohol hos kvinnor och män. Hon menar att idealet av att vara 

en bra mamma spelar stor roll i framställningen av kvinnors drickande, där kvinnor blir mer 

varnade av alkoholens biverkningar på hälsan, fertiliteten och psyket än män. Även att kvinnor 

regelbundet blir upplysta om att konsumtion av alkohol under graviditet är ett moraliskt 

bekymmer och nedtramp, medan en man som ska bli pappa inte behöver tampas med denna 

moraliska diskussion. I tidningar kritiseras kvinnor som dricker för mycket, för aggressivt och för 

öppet genom benämningen ”dricker som män”, medan denna definition inte gäller för män utan 

tvärtom är något positivt och kopplat till maskulinitet (Bogren, 2011, s. 156).   

2.4 Staten, alkoholen och reklamen 
Detta tema berör statens inverkan på synen, konsumtionen och försäljningen av alkohol.  

Sutton har studerat, identifierat och diskuterat alkoholfrågan i Sverige och hur problematiken 

kring alkoholen framställs. Hon använder sig av diskursanalys för att titta på diskurser kring 

alkohol, bland annat en medicinsk och vetenskaplig diskurs. Hennes analys går ut på att titta på 

alkohol som ett socialt fenomen och kunna urskilja diskurser ur detta. Sverige har en av den 

lägsta konsumtionen av alkohol per person i hela Europa, och även i världen (Sutton, 1998, s. 

15). Fram till 1995 hade den svenska staten ett fullständigt monopol och kontroll över 

alkoholproduktionen, importen, exporten, all försäljning och vad som fick säljas i butiken. När 

Sverige 1995 blev medlem i EU ändrades detta och staten hade enbart monopol över 

försäljningen (Sutton, 1998, s. 15-16). Suttons studie visar framförallt att svenskar ser alkoholen 

som något problematiskt som kräver restriktioner och lagar. Alkoholism har gått från att vara ett 
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problem för enbart individen till ett socialt problem där samhället bär ansvaret (Sutton, 1998, s. 

86).  

Studien som nämndes ovan av Brockwell (2014) visar även att Sverige är det enda landet i 

Europa som det förekommer varningsmeddelande på annonser om alkohol, samt har restriktioner 

kring hur marknadsföringen kring alkohol ska se ut. I kombination med Sveriges höga skatter på 

alkohol visar studien att dessa faktorer bidrar till att svenskarna dricker mindre alkohol. Att införa 

skatt är statens sätt att utföra kontroll över konsumtionen och minska den. Studien fastslår även 

att privata industrier tenderar att ha invävda meddelanden med politiska ståndpunkter om 

avfärdande av den statliga inverkan, något som de via reklamen når ut till befolkningen 

(Brockwell, 2014, s. 15). 

Under 2000-talet gick alkoholreklamens framställning av kvinnor som alltmer festande individer 

emot statens och myndigheternas moraliska åsikter och värderingar. Studien av Törrönen (2009, 

s. 275) som nämndes ovan menar därmed även att reklamproducenterna medvetet gick emot 

myndigheterna och staten genom deras normbrytande reklamfilmer, då staten fortfarande ville 

reglera alkoholkonsumtionen. Istället riktar reklamproducenterna in sig på konsumentens behov 

och eftersträvade livsstil. 

2.5 Sammanfattning  
Den tidigare forskning som vi kunnat hitta visar att reklam påverkar människor i sin vardag och 

har ett inflytande över konsumtionsvanor och inställning till alkoholen. Forskningen visade även 

att vilken typ av alkohol som visas i reklamen spelar roll för vilken typ av alkohol många 

ungdomar konsumerar. När på dygnet reklamen visas på TV har en avgörande effekt för vilka 

som blir exponerade. Genom sociala medier når reklamen ny bredd, och eftersom det främst är 

ungdomar som dominerar de plattformarna, blir reklamen automatiskt inriktade till dessa 

ungdomar. Alkohol via reklam blir ofta första mötet för ungdomar med alkohol. Både ungdomar 

som konsumerat lite alkohol tidigare eller ungdomar som inte konsumerat alls lär sig hur man ska 

dricka alkohol och i vilka sammanhang. Reklamskaparna presenterar ofta reklamen som något 

positivt genom att lägga fokus på positiva attribut, såsom livsstilar, känslor och sexualitet. Genom 

detta tar företagen fokuset ifrån konsekvenserna av alkohol. Människor med en bakgrund av 

alkoholmissbruk tenderar att reagera starkare på reklamen och få ett mer sug efter alkohol än folk 

som har en normal relation till alkohol. Forskningen visade att det var lättare att kunna stå emot 

alkoholen när reklamen enbart exponerade själva drycken, jämfört med när alkoholen uppstod i 

reklam som visade en livsstil av mat och festligheter. Reklamfilmer vill ofta anamma normativa 

och strukturerade uppfattningar om kön för att så många som möjligt ska känna igen sig i 

uttrycken i reklamen. Via reklamen bibehålls och formas specifika normer och uppfattningar om 

kön och genus i samhället. Kvinnor blir mer uppmärksammade än män av alkoholens negativa 

effekter på moralen, hälsan och kroppen. Staten har problem att reglera och ha kontroll över 

mängden alkoholreklam som finns på alla olika typer av medieplattformer. Trots att det finns 

tydliga riktlinjer och regler för hur reklam för droger får se ut är det många företag som medvetet 

bryter mot dessa eller hittar vägar runt dem.  

2.6 Vårt bidrag till forskningen 
Eftersom vi inte har stött på tidigare uppsatser eller studier som har gjort en kombinerad kritisk 

diskursanalytisk analys och en semiotisk analys kan denna uppsats komplettera med faktorer som 

andra studier inte kunnat täcka. Det finns även inte många kvalitativa studier om ämnet alkohol i 

reklam, utan framförallt kvantitativa med mätningar, vilket gör att vår studie har en annan 

ingångsvinkel på området. Vi kunde heller inte hitta många svenska studier om alkohol i reklam, 
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vilket är ett ämne som är intressant att studera i Sverige då Sverige har en sådan stark 

alkoholpolitik, och som gör att vår studie fyller en lucka i svensk forskning.    

3. Teoretiskt och metodologiskt ramverk 

Inom detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska utgångspunkt socialkonstruktionismen 

och även argumentera för den gentemot realismen. Vi kommer även redogöra för den kritiska 

diskursanalysen, Faircloughs modell, semiotiken, urvalsprocessen, etik, tillvägagångssätt vid 

datainsamling, begränsning, analys och förförståelse. Syftet med denna uppsats är inte att 

undersöka alla reklamfilmer och annonser som innehåller alkohol, då vi varken har resurser eller 

tid till att genomföra en sådan studie. Då vi inte tar med i vår studie alla former av 

reklamplattformar som finns i samhället idag är vi medvetna om att vi inte kommer att kunna 

belysa hela reklamspektrumet och därmed inte hela framställningen av alkohol i reklam. Genom 

utvalda annonser och reklamfilmer vill vi urskilja diskurser om alkoholens framställning som 

presenteras i just detta reklammaterial och därefter uppmärksamma en begränsad del av de 

diskurser som finns om alkohol i reklam idag. 

3.1 Socialkonstruktionismen  
En av socialkontruktionismens grundpelare är sitt kritiska perspektiv, eftersom den uppmanar 

människor att titta utanför det som de tar för givet om sin omvärld och sig själva. Den får oss att 

ifrågasätta vad vi vet om världen, och att kunskap är grundad på objektiva observationer av 

världen. Världen kan bli avslöjad genom observationer, och hur välden ser ut och att den existerar 

kan vi enbart veta utifrån vad vi uppfattar och ser i den. De kategorier som individer tenderar att 

använda sig av för att förstå sin omvärld behöver inte nödvändigtvis vara representativa för sitt 

område (Burr, 1995, s. 3). Socialkonstruktionistiska texter strävar efter att sticka hål på självklara 

uppfattningar om fenomen, för att kunna uppnå en ny medvetenhet om fenomenet (Burr, 1995, s. 

83). Kunskapen skapas mellan människor, genom det vardagliga livet och interaktioner som i sin 

tur formar versioner av kunskap om omgivningen. Den sociala interaktionen, med språket i fokus, 

är därmed det mest centrala inom socialkonstruktionismen. Människan föds in i en kultur och en 

värld där ramverk och kategorier redan existerar. Människan anammar sedan dessa kategorier och 

ramverk och reproducerar detta varje dag genom språket och kulturen. Hur människor alltså 

tänker kring och skapar mening till något grundas i hur de använder sig av språket. Eftersom det 

då är interaktionen mellan människor som skapar mening och formar hur vi ser på världen är 

språket något större än enbart ett verktyg för att uttrycka oss själva. Beroende på historiska och 

kulturella aspekter accepterar vi förståelsen kring omvärlden och därmed vad som är sant. Detta 

står i en ständig förändring, då det är den sociala processen av interaktion mellan människor som 

definierar vad människor anser är sant eller inte (Burr, 2003, s. 5).  

Inom socialkonstruktionismen är diskurser i fokus, alltså det språk som används i text och tal och 

hur det kan kopplas till samhälleliga strukturer. De konstruktioner och processer som skapas i 

språkligt handlande uppmärksammas och är en central del även i diskursanalysen (Alvesson & 

Sköldberg, 2010, s. 99-101). Denna teoretiska strömning är en relevant utgångspunkt för vår 

studie, då den tar upp språkets centrala position i interaktionen mellan människor och formandet 

av normativa förhållningssätt till samhälleliga fenomen.  

3.1.1 Socialkonstruktionismen kontra realismen 
Det går att argumentera för att realismen som teoretiskt angreppssätt är mer passande i en kritisk 

diskursanalytisk studie med Fairclough som utgångspunkt, då Fairclough rör sig mer åt det 
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realistiska fältet. Fairclough själv menar att skillnaden mellan socialkonstruktionismen och 

realismen ligger bland annat i deras sätt att se på den sociala världen. En socialkonstruktionist 

skulle mena att den sociala världen är konstruerad av de människor den berör, och betonar 

betydelsen av språk och diskurser i den sociala konstruktionen. En realist skulle vara överens om 

att sociala faktorer av världen, såsom sociala institutioner, i slutändan är socialt konstruerade. 

Men när dessa institutioner väl har blivit konstruerade så är de verkligheter som influerar, 

förutsätter och begränsar den diskursiva konstruktionen av världen (Fairclough, 2003, s. 8). 

Realismen menar att det därmed finns en verklighet som är oberoende av människors påverkan, 

kännedom och föreställningar kring den, men att världen samtidigt är en konstruktion av 

människor (Medina, 2013, s. 54). Fairclough fastslår även att många samtida, sociala studier 

grundar sig i socialkonstruktionismen, dock föredrar han realismens idéer (Fairclough, 2003, s. 

8). Främst är det Foucault och hans syn på diskursanalys som har en starkare koppling till 

socialkonstruktionismen, och att den kritiska diskursanalysen har flest kopplingar till realismen. 

Men de två teorierna delar ändå liknande idéer i synen på bland annat maktförhållanden, och 

därmed utesluter inte den kritiska diskursanalysen socialkonstruktionismen som teoretiskt 

angreppsätt (McKinley & Mcvittie, 2008, s. 12-13). 

Realismen och socialkonstruktionismen ligger nära varandra i många tankar och idéer om den 

sociala världen. De lägger båda fokus på diskurser, språk och sociala konstruktioner i samhället. 

Vi anser därmed att det är möjligt att utföra vår uppsats med socialkonstruktionismen som 

teoretiskt angreppssätt, då språk, diskurser och maktförhållanden ligger i stort fokus i vår uppsats, 

vilket de båda teoretiska strömningarna behandlar. I vår uppsats ämnar vi att bland annat urskilja 

diskurser som konstruerar och konstituerar den sociala världen, något som både realismen och 

socialkonstruktionismen redogör för. 

3.2 Den kritiska diskursanalysen 
Den kritiska diskursanalysens grundläggande syfte är att genom metodologiska principer och 

teorier studera sambandet mellan diskursiv praktik och utveckling av sociala sammanhang, såsom 

exempelvis kultur. Diskursiva praktiker kan kopplas till social praktik, då det är genom de 

diskursiva praktikerna som texter formas, mottas och tolkas av konsumenterna och medverkar till 

att konstituera den sociala omvärlden. Sociala och kulturella förändringar sker genom den 

diskursiva praktiken. Även bilder omfattas inom diskurser, inte enbart texter. Då är det därmed 

viktigt att anamma de semiotiska verktygen och undersöka förhållandet mellan bilder och språk, 

och undvika att göra en analys av bilderna som om de vore textspråk. Semiotiken är en metod för 

att analysera exempelvis ljud och det visuella (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 66-67).  

En diskurs ingår därmed i ett förhållande med sociala praktiker då den både konstituerar sin 

omgivning och blir konstituerad av sociala praktiker. Diskurser speglar de sociala processer som 

finns i samhället, och formar dem därmed också. Inom den kritiska diskursanalysen är språket 

inom diskursen handlande då människor kan påverka omvärlden med det och även att diskursen 

är socialt positionerad i ett dialektiskt samband till andra sociala domäner (Winther-Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 68). 

3.3 Diskursanalys 
Inom denna metod är det samhällets normer, strukturer och förgivandetaganden som studeras 

genom att analysera språkliga uttryck och symboler. Språket och samhället står i växelverkan 

med varandra och har ett dialektiskt samband – samhället påverkar språket och språket påverkar 

samhället. Denna metodansats är bäst lämplig för frågor som rör språket som bärare för 

samhälleliga strukturer, såsom ideologier, makt, identitet och värderingar. Syftet med analysen är 
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sedan att uppmärksamma och avslöja de strukturer som finns i språket och koppla samman dessa 

uppfattningar till sociala fenomen i samhället. En av de mest grundläggande principerna inom 

diskursanalysen rör de maktrelationer som skapas genom interaktion mellan människor, om 

sociala skillnader och om makt från institutioner. Det räcker inte enbart att ha ett kritiskt tänkande 

inom diskursanalysen, utan även att få fram historiska och sociala rörelser som har formats till 

normativa bestämmelser som för oss framstår som naturliga och som sunt förnuft (Boyd & 

Ericsson, 2015, s. 195-196).  

Inom diskursanalysen är det viktigt att arbeta nära det empiriska materialet för att både analysera 

texterna i sig, dess sammanhang och koppling till sociala strukturer. Metodansatsen bör utföras i 

riktiga praktiker, då det är inom praktiker i vardagen som maktbegreppet uppstår och äger rum. 

Varje situation innehåller förhållanden av makt; det är därför ett nära begrepp som inte 

nödvändigtvis måste utspelas uppifrån och påverka nedåt (Boyd & Ericsson, 2015, s. 197). 

Analysen inom diskursanalysen är ofta starkt styrd av materialet, då forskaren inte på förhand 

strukturerar metoder som ska anammas på materialet. Istället prövar forskaren flera olika metoder 

i ömsesidig påverkan med det empiriska materialet utifrån teoretiska utgångspunkter och tankar, 

för att omarbeta, studera igen och då hitta kategorier och återkommande mönster i materialet. 

Oftast är det maktrelationer i kommunikativa situationer som analyseras, exempelvis om hur 

makt förhandlas i kommunikationen och hur medverkarna positionerar sig själva och andra i 

sammanhanget (Boyd & Ericsson, 2015, s. 200-201). Inom diskursanalysen finns det flera olika 

angreppssätt på fenomen och sociala områden, där de tre vanligast förekommande är diskursteori, 

diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. De tre angreppsätten delar samma utgångsläge från 

sättet att se på språket och i sin uppfattning om individen (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 

7, 9).  

3.4 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Fairclough undersöker hur diskursiva strukturer kan läsas lingvistiskt genom att använda sig av 

en detaljerad analys av texter. Men textanalysen är i sig inte tillräcklig som analys, då den inte 

uppmärksammar sambandet mellan texterna och de kulturella och historiska strukturerna som 

finns i samhället. Analysen måste därmed även innehålla ett synsätt där textanalys och social 

analys kombineras. Människor är ofta omedvetna om de processer och maktrelationer som 

påverkar samhällets sociala praktiker. Centralt i den kritiska diskursanalysen är att diskurser både 

konstituerar och konstitueras (Winther-Jörgensen & Phillips, 2001, s. 72). Relationen mellan 

diskursiv praktik och sociala processer förändras över tiden. Detta sätt att se på analys är relevant 

för vår studie, då enbart en textanalys inte hade varit tillräcklig i vår studie utan den behöver 

ytterligare komponenter för att bli fullständig.   

Fairclough baserar sin kritiska diskursanalys på antagandet att språket är en oreducerbar aspekt 

av det sociala livet och står i ett dialektiskt förhållande med andra nämnare och divisioner av det 

sociala livet. Faircloughs kritiska diskursanalys pendlar mellan att fokusera på lingvistiken i 

texten och lägga fokus på diskursordning i den diskursiva praktiken, som är en relativt varaktig 

social strukturering av språket som i sig själv är ett väsentligt element av formandet och 

förhållandet till sociala praktiker. Analysen av text står i förhållande till den diskursiva praktiken 

då detta steg i analysmodellen inte bara fokuserar på textens lingvistiska uppbyggnad, utan även 

på vilka diskurser, genrer och stilar den innehåller och formulerar tillsammans (Fairclough, 2003, 

s. 2-3). Text, diskursiv praktik och social praktik är alltså de tre delar som tillsammans utgör 

Faircloughs tredimensionella analysmodell. Diskurser både producerar och bibehåller synen på 

kunskap och sociala förhållanden (exempelvis maktförhållanden) genom hur användningen av 
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språket ser ut. Social praktik definieras som både sociala förhållanden i dess helhet och i 

konstituerade institutioner. (Winther-Jörgensen & Phillips, 2001, s. 70-71). 

Enligt Faircloughs definition av diskurs är diskurs en form av hur människor använder språket för 

att ge mening åt händelser baserat på ett bestämt synsätt. Det är en division av det sociala livet 

som är noga kopplat till andra sociala domäner (Fairclough, 2003, s.3).  Detta betyder att 

diskurser skiljer sig från varandra i sättet man talar i diskursen, exempelvis i en politisk diskurs 

eller en könsdiskurs. Det finns två domäner som analysen av diskurs ska grunda sig på. Den 

första domänen handlar om kommunikationen i händelsen och hur språkbruket ser ut i fallet. Det 

kan vara intervjuer, en film, tidningsartikel eller text. Den andra domänen handlar om 

diskursordningen (Winther-Jörgensen & Phillips, 2001, s. 72-73). En diskursordning är nätverket 

av diskurser och genrer som finns tillgängliga på området. Dessa diskursiva element väljer genom 

språket vissa specifika möjligheter och exkluderar andra inom det sociala området – de 

kontrollerar den språkliga variationen (Fairclough, 2003, s. 24).  

Fairclough definierar semiosis som en typ av social aktivitet som konstituerar genrer. Den 

kritiska diskursanalysen har stort fokus på text, men det går även att analysera kroppsspråk, 

symboler och bilder. Semiosis är enligt Fairclough meningsskapande genom språk, visuella 

bilder, filmer, kroppsspråk och olika typer av symboler. Semiosis inkluderar allt som ger mening 

– alltså inte enbart verbalt språk utan alla typer av kommunikation. Han menar att vi kan se 

socialt liv som ett sammankopplat nätverk i sociala praktiker, som exempelvis politik och kultur, 

som alla innehåller semiotiska element (Fairclough, 2001, s. 229, 234). Fairclough definierar text 

som inte enbart skriven text, utan alla typer av semiotiska aktiviteter som exempelvis ett tv-

program eller intervju. Den semiotiska och lingvistiska analysen är nära sammankopplade och 

kan komplettera varandra, då de båda strävar efter att visa vad som pågår i den sociala 

interaktionen och området (Fairclough, 2001, s. 240). Genre är olika sätt att skapa det sociala 

livet utifrån språket och semiotiska aspekter, till exempel via vardaglig kommunikation, möten 

och intervjuer. Olika genrer, alltså olika sätt att prata, gör och konstituerar det sociala livet medan 

diskurser presenterar dem. Det kan alltså finnas flera olika genrer i en diskurs och fungerar som 

en lingvistisk kategorisering (Fairclough, 2001, s. 235). Vi kommer här nedanför att presentera 

först de tre delarna i Faircloughs modell som vi kommer att använda oss av i vår analys och 

därefter den semiotiska analysen. Inom delarna kommer även relevanta begrepp presenteras som 

kommer vara till nytta för oss senare i analysen. 

3.4.1 Diskurs som text  
Det första steget i Faircloughs modell är textanalys. Genom att undersöka och studera texternas 

uppbyggnad och språkliga verktyg kan diskursernas textuella förverkligande uppmärksammas. 

Text behöver inte enbart vara skrivet material, utan kan vara icke-verbalt språk såsom tal, skratt 

och kroppsspråk (Medina, 2013, s. 75). Inom reklamfilmerna kommer vi att studera både det 

icke-verbala språket och det skrivna. Men även samtalet och valet av språkbruk kring alkoholen i 

reklamen kommer att studeras. Denna del av analysen uppmärksammar och blottlägger 

förgivandetaganden i texter och intresserar sig av det som återkommer och det som blir obemärkt 

i texterna (Ekström, 2008, s. 129). Interaktionell kontroll handlar om strukturen i ett samtal, alltså 

hur talare och lyssnare förhåller sig till varandra. Begreppet tittar på vem som styr och vägleder 

samtalet, om de avbryter varandra, pauser och dylikt. Hur stilen i samtalet ser ut och varför den 

ser ut så. Detta analytiska verktyg kommer vara till användning för oss i analysen av 

reklamfilmerna, då vi vill se hur individerna förhåller sig till varandra i samtalen och vem som 

dominerar samtalsordningen. Etos är ytterligare ett relevant verktyg i analysen av text, då den 

tittar på hur texternas ordval, språk och symboler formar och konstruerar identiteter och livsstilar. 
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Då vi vill se hur dessa reklamfilmer och annonser kan spegla och associeras med vissa känslor 

och livsstilar är detta ett rimligt verktyg att använda sig av i analysen (Winther-Jörgen & Phillips. 

2000, s. 87-89). Inom textanalysen finns även det analytiska verktyget modalitet. Modalitet kan 

definieras som hur pass säker författaren eller talaren är i sitt uttalande och kan variera i hög eller 

låg modalitet. Modalitet är alla de uttalanden som utgör påståenden, och genom att författaren 

använder sig av vissa ord upplevs det som fakta eller en åsikt. Om författaren säger ”såhär är det” 

istället för ”min åsikt är” skapar författaren en hög nivå av modalitet i sitt påstående och gör att 

uttalandet upplevs som sanning (Fairclough, 2001, s. 243). I både annonser och reklamfilmer 

uppstår uttalanden och påståenden som vi genom verktyget modalitet kan analysera hur talaren 

eller författaren instämmer i sitt uttalande och hur detta påverkar framställningen av och 

förhållandet till alkoholen.  

3.4.2 Diskursiv praktik 
Texten får senare en djupare betydelse i analysen av den diskursiva praktiken. Den diskursiva 

praktiken rör de processer som ger mening åt produktionen och konsumtionen, alltså hur den 

produceras och av vem. Fokuset ligger på de val som har tagits i produktionen av texten. Varför 

används just dessa ord, uttryck och symboler för att framställa fenomenet? Även på vilket sätt 

och vilka val som är tagna på grund av förgivettagande idéer, värderingar, kulturella värden och 

strukturer som finns i samhället. Mottagarna har tolkningsfrihet av mediematerialet och kan göra 

en subjektiv tolkning. Dock är den begränsad av texternas kulturella koder och ramverk som har 

syfte att väcka en viss eftersträvansvärd tolkning hos mottagaren (Ekström, 2008, s. 130). 

Hegemoni är ett analytiskt verktyg som hänvisar till användandet, pratandet och kampen om 

makt. Verktyget handlar om olika typer av makt som beror på ett samtycke snarare än ett tvång. 

Hegemonin innebär att vinna samtycke över de sociala arrangemang och diskurser som finns 

närvarande. Den hegemoniska kampen finns i alla sociala domäner, som exempel kultur och 

politik och blir därefter förgivandetaganden. Kampen strävar efter att få just sin presentation av 

ett fenomen definierad som sanningen (Fairclough, 2001, s. 232). Begreppet hegemoni ger 

förståelse för den diskursiva praktikens relation till social praktik som också innehåller 

maktförhållanden (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s.80). Hegemoni finns i alla aspekter av 

det sociala livet, och vinnaren i kampen är den som får rätten att uttrycka vad som är sant 

(Fairclough, 2001, s. 232). Diskursordning är en typ av system av de diskurser som är tillgängliga 

och strider på området, men som alltid står i en förändring genom de kommunikativa 

händelsernas varierande språkbruk. De kommunikativa händelserna konstituerar även 

diskursordningen och reproducerar den, genom att man fortsätter att prata på ett visst sätt kring 

ett fenomen.  

3.4.3 Social praktik  
Social praktik är den sista delen i Faircloughs modell, som också anses vara den viktigaste. 

Sociala praktiker kan enligt Fairclough definieras som olika typer av domäner som är associerade 

och kopplade till olika gemensamma områden av det sociala livet. Sociala praktiker inkluderar 

både diskursiva och icke-diskursiva element, exempelvis kan språket som används i ett klassrum 

definieras som diskurserna medan strukturen i själva klassrummet (hur stolarna är placerade, var 

läraren står etc) som icke-diskursivt (Fairclough, 2001, s. 25). Det är inom de sociala praktikerna 

som textuella mönster och kategorier positioneras i ett större sammanhang som sträcker sig 

utanför de ramverk som hittades i analysen av texten (Joseph & Roberts, 2004, s. 47). En social 

och kulturell förändring i samhällsstrukturen kan bli synbar genom att diskursordningen i den 

diskursiva praktiken förändras. Det är alltså i kopplingen mellan den diskursiva praktiken och den 

sociala praktiken som diskurserna får komma till uttryck, vilket sker olika beroende på vilken 
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praktik de närvarar i. En diskurs medverkar till att reproducera eller förändra strukturer i det 

sociala samhället och skapar därmed ett normativt språkförhållningssätt till dem (Lund & 

Sundberg, 2004, s. 35-37). Den kritiska diskursanalysen har som uppgift att synliggöra hur 

texters utformning bidrar till hur diskurser formas och konstrueras på ett visst sätt, och även 

kopplingen mellan diskurserna och hur människor pratar kring fenomenet. Varenda 

kommunikativ händelse verkar som en typ av social praktik, eftersom att den både konfronterar 

och återskapar diskursordningen. Hur diskursordningen står i relation till den sociala praktiken 

påverkar och influerar hur vi väljer att prata om, bete oss och förhålla oss till fenomenet 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 76). Den sociala praktiken står i relation till en makro-

nivå och fungerar som det större ramverket i modellen. Den diskursiva praktiken står i ett 

dialektiskt förhållande till den sociala praktiken, då diskurserna ses som formade och återskapade 

av de politiska, ekonomiska och kulturella strukturerna i samhället, samtidigt som de även har 

möjlighet att förändra dessa (Fairclough, 2003, s. 25). Det är i sambandet mellan den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken som den kritiska diskursanalysen hittar de mest centrala 

konklusionerna, då det är här som man kan närma sig viktiga frågor och ideologiska slutsatser 

(Ekström, 2008, s. 131). I den sociala praktiken kan vi i vår studie koppla de bakomliggande 

anledningar till språkbruk i våra urskilda diskurser om alkohol i reklam till de sociala strukturer 

som finns i samhället (politiska, kulturella, ekonomiska), och därmed hitta en fördjupad förståelse 

kring diskursordningens förhållande till dessa strukturer och vice versa.  

3.5 Semiotik 
Semiotik undersöker alla komponenter i världen som utför en form av kommunikation, vilket kan 

vara tal, reklam, bild, musik, mat och alla sorters texter. Verkligheten och världen runt omkring 

oss får mening genom kommunikation. Inom semiotiken finns ett stort intresse för tecken, då allt 

som är tolkningsbart räknas som tecken. Tecken producerar och reproducerar mening och ger 

betydelse som kan betraktas på olika sätt. Verkligheten ses som en text, då den kan kodas, tolkas 

och avläsas och rör allt som bär mening i världen. Semiotiken tar även upp språk som en viktig 

komponent, dock inte bara det skrivna och det som talas, utan även bilder och filmer kan ses som 

ett yttrande (Ekström, 2008, s. 17-18). Denotation och konnotation är två relevanta begrepp inom 

semiotiken. Denotation är det man ser vid första anblick, exempelvis ett ensamt barn i en lekpark. 

Genom att vi ser något uppenbart associerar vi detta med känslor, tankar och värderingar som då 

är konnotationen. Konnotation hänvisar till de mer djupare innebörder till detonationen. Ett 

ensamt barn i lekpark kan ge upphov till tankar som exempelvis ”Var är föräldrarna?” ”Är barnet 

ledsen?” som då kopplas till kulturella och normativa innebörder. Dessa två begrepp är relevanta 

i vår studie, då vi genom dem kan studera hur en film ger upphov till tankar och funderingar och 

associerar till våra kulturella värderingar och känslor om alkohol. Myt står nära begreppet 

konnotation, då den hänvisar till föreställningar och kulturella betydenheter. Detta kan handla om 

hur något helt vardagligt presenteras som något naturligt och normativt i media, men där 

betydelsen blir symbolisk. Annonser och texter struktureras ofta i syfte att förmedla en kulturell 

betydelse. Detta förekommer ofta genom att man delar upp omgivningen i par som står i 

motsatsförhållande till varandra, exempelvis man-kvinna, dålig-bra och så vidare. Syftet med 

detta är att reproducera maktförhållandena och få dessa att framträda som normativa och 

självklara (Ekström, 2008, s. 24–25). Detta begrepp kan förklara symboliska innebörder i våra 

reklamfilmer och förståelsen kring att reklamfilmer och reklamannonser förmedlar något som 

människor anser självklart och normativt, och som ofta spelar på kulturella aspekter. Paradigm är 

ett begrepp som fokuserar på valet av särskilda tecken som kan vara kameravinklar, begrepp, 

färger och ord för att framställa något. Detta sker både medvetet och omedvetet. Alla dessa val är 

meningsskapande och kombinationen av dessa tecken bildar därefter syntagmen. Syntagm 
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hänvisar till kombinationen av de tecken som kan avläsas från paradigmen. Det kan exempelvis 

vara strukturen och bildandet av layouten av en annons. (Ekström, 2008, s. 26–27). Fairclough 

använder dessa verktyg även i sin lingvistiska analys av texter. Han menar att paradigm-aspekten 

av språk definieras som de alternativ av ord och språk som vi väljer att använda oss av för att 

skapa mening. Paradigmen är enligt Fairclough alltså det grammatiska i texten, medan syntagmen 

är det meningsskapande som just de orden och meningarna genererar (Fairclough, 2001, s. 240). 

Detta kan i vår studie hänvisas till kameravinklarna i filmerna, musiken, ljudeffekterna och 

färgskalan. I reklamannonserna blir layouten relevant, hur fotona är tagna, färgerna och vilka ord 

man har valt för att beskriva produkten, samt typsnitt. Detta är ytterligare ett argument för vårt 

val att väva in semiotiken med den textuella analysen, då dessa analytiska verktyg fungerar och 

verkar i båda typerna av analys.  

3.6 Val av metodansats 
Kritisk diskursanalys är lämplig för vår studie och vårt syfte om alkoholens framställning i 

reklamfilmer, då den tar upp frågor som rör samhällets strukturer och värderingar. Eftersom vårt 

syfte är att undersöka symboler och språkliga uttryck i framställningen av alkohol i reklam, spelar 

värderingar och normativa uppfattningar en stor roll i vår studie och är något som 

diskursanalysen uppmärksammar. Faircloughs modell för analys är ett ramverk som kan 

anammas på empirisk forskning som rör språk och kommunikation kopplat till samhälle. 

Faircloughs tredimensionella modell använder vi oss av för att kunna nå djupare i 

reklamfilmernas språk och symboler för att kunna urskilja återkommande och avvikande mönster. 

Modellen fokuserar inte enbart på textens uppbyggnad, utan även på bakomliggande anledningar 

till valet av språk i syfte att få fram ett visst budskap. Genom att titta på genrer i diskursen om 

alkohol i reklam kan man eventuellt urskilja vad som är normativt att prata om gällande alkohol, 

genom språkbruk, symboler och kroppsspråk. Genom att kunna hitta dominanta och 

återkommande kategorier i diskursordningen kan också användandet av eventuella medel för att 

nå ut till särskilda målgrupper (gällande kön och ålder) uppmärksammas. Att sedan dra denna 

diskursordning till kulturella, politiska och ekonomiska domäner i samhället gör att Faircloughs 

modell för text, diskursordning och social praktik är mycket väl lämpad för vårt syfte i studien. 

Eftersom vi kommer att använda oss av material från både staten och privata alkoholföretag 

kommer vi kunna analysera maktförhållanden och den institutionella maktens inflytande. Även 

hur företagen och staten väljer att positionera sin reklam för att få fram ett särskilt budskap. Vi 

kommer att komplettera den lingvistiska analysen med en semiotisk analys, för att fånga upp 

aspekter som textanalysen inte omfattar. Då vi har valt två olika sorters material, både film och 

text i form av annonser, är det relevant att komplettera med semiotikens teorier om 

kommunikation på speciellt filmerna.  

3.7 Tillvägagångssätt vid analys 
På reklamfilmerna kommer vi att tillämpa en semiotisk analys i kombination med en textuell 

analys. Detta eftersom den textuella och semiotiska analysen ligger så pass nära varandra när de 

studerar text och symboler, men ändå kan komplettera varandra då de har olika verktyg som 

undersöker olika saker. Därefter kommer vi att tillämpa de övriga två stegen i Faircloughs 

tredimensionella modell, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Den textuella 

analysen som Faircloughs modell ger oss kommer att hjälpa till att studera språket i filmerna, 

samt den skrivna text som finns i filmerna och annonserna utifrån begreppen interaktionell 

kontroll, etos och modalitet. Vi kommer att använda oss av den semiotiska analysen genom att 

först titta på denotationen och konnotationen. Denotation kommer att fungera som en kortare 

beskrivning om vad som faktiskt händer i filmen vid första anblick, och kommer delas upp i 
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kortare stycken (citat) i resultatet. Konnotationen är sedan tolkningen av det som sker, samt att ge 

mening till det. I den semiotiska analysen kommer vi att urskilja semiotiska begrepp som 

konnotation, myt, paradigm och syntagm, i syfte att finna mönster och kategorier som senare kan 

tillämpas i den diskursiva och sociala praktiken. Tecken och symboler är av största vikt i den 

semiotiska analysen, därför kommer vi lägga stort fokus på att studera dem och ge dem ett 

sammanhang. Dessa mönster och teman kommer i den diskursiva praktiken placeras i en 

diskursordning, där vissa diskurser är dominanta och vissa är underordnade. Vi kommer även att 

analysera den hegemoniska kampen mellan diskurserna i striden om att få vara den ”sanna” 

diskursen om alkoholen. Vi kommer också i den diskursiva praktiken att titta på bakomliggande 

anledningar till att viss typ av bild och text används. Vidare i analysen kommer diskurserna 

placeras i den sociala praktiken, genom att positionera dem i större, sociala strukturer i samhället. 

Vi kommer att undersöka den dialektiska kopplingen mellan våra diskurser och valda sociala 

praktiker, alltså hur våra diskurser påverkar de sociala praktikerna och hur de sociala praktikerna 

påverkar diskurserna.  

Analysen av annonserna kommer också att genomföras genom en semiotisk analys och 

Faircloughs tredimensionella modell. Denna analys kommer att fungera som ett komplement för 

att antingen hitta nya mönster eller bekräfta de som hittats från filmerna. I den semiotiska 

analysen av annonserna kommer vi använda samma begrepp som används i reklamfilmerna, med 

fokus på layoutens uppbyggnad. I den textuella analysen kommer vi inte använda oss av den 

interaktionella kontrollen som analytiskt verktyg. Anledningen till detta är då det inte försiggår 

några samtal i annonserna, och det blir därmed inte relevant att studera hur de förhåller sig till 

varandra. Den diskursiva och sociala analysen kommer att innehålla samma begrepp och 

tillvägagångssätt som i reklamfilmerna. Annonserna kommer att presenteras sist i varje diskurs. 

Annonserna finns att se som bilagor efter referenslistan.  

3.8 Urval 
I vår studie har vi valt att använda oss av ett tillfällighetsurval i processen att välja ut relevant 

material till syftet. Tillfällighetsurval innebär att man väljer de personer eller data som finns 

tillgängliga på området. Denna form av urval är positivt i bemärkelsen att det är enkelt att 

genomföra när det finns tidsbrist och knappa resurser (Hartman, 2004, s. 243). Då vi enbart kan 

använda ett begränsat omfång av reklamfilmer och annonser som vi har tillgång till på Youtube 

och i tidningar är detta en rimlig form av urval för vår studie. Det är ett enkelt och systematiskt 

tillvägagångssätt att hitta relevanta filmer på Youtube och annonserna i tidningarna. Då vi inte 

har möjlighet att välja all reklam som innefattar alkohol underlättade denna form av urval valen 

av material. Youtube är en omfattande och aktuell plattform som är tillgänglig för både 

privatpersoner och företag. Youtube innefattar ett stort omfång av alla typer av reklam som 

tidigare har visats på TV. Då vi inte kunde finna en annan plattform för reklamfilmer som 

tidigare visats på TV blev Youtube vår valda källa. De flesta av de valda filmerna är upplagda 

från företagens och organisationernas egna Youtube-sidor. På Youtube sökte vi på både olika 

alkoholsorter (såsom öl, vin, whiskey), olika varumärken som vi på förhand vet har 

marknadsförts i Sverige (såsom Carlsberg, Lindemans, Tullamore) och även Systembolaget och 

IQ. Vi har valt bort de reklamfilmer som varit för gamla, som vi var osäkra på om de visats på 

TV i Sverige och vissa föll bort då kvoten av antalet filmer uppnåddes snabbt. Tillsammans har vi 

valt 15 reklamfilmer, 8 från alkoholleverantörer/företag och 7 från organisationer/verksamheter. 

Vi ska även komplettera med fem reklamannonser. Annonsernas syfte är att komplettera 

reklamfilmerna för att ge en mer textuell framtoning av alkoholen i analysen, men det är 

framförallt filmerna som är vårt huvudsakliga fokus och datamaterial.  
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Vi har dock valt att komplettera detta urval ett med kriterieurval, för att få ett mer specificerat 

datamaterial som är mer representativt för vårt syfte. Kriterieurval innebär att man på förhand 

formulerar vissa kriterier som datamaterialet ska uppfylla för att vara relevant för studien (Patton, 

2002, s. 238). De kriterier som vi har för vårt datamaterial är att: 

- Filmerna ska ha visats på svensk TV de senaste fem åren 

- Filmerna ska innehålla alkohol och vara en reklamfilm 

- Hälften av filmerna ska komma från alkoholleverantörer/företag och hälften ska vara från 

statliga organisationer/verksamheter 

- Annonserna ska vara publicerade i tidningar som har sålts i Sverige de senaste fem åren. 

- Två av annonserna ska vara tryckta i svenska tidningar och tre från utlandstryckta.  

Filmerna som valts ut till vår studie kommer från alkoholföretagen Norrlands Guld, Lindemans, 

Carlsberg, Heineken, Tullamore, Chill Out och Foot Of Africa. Vårt syfte var att hitta reklam för 

olika alkoholsorter, därför har vi valt filmer som gör reklam för både vin, öl och starksprit. Dock 

hittade vi enbart en film som innehöll starksprit och som uppfyllde våra kriterier, då det var 

framförallt reklam för vin och öl som fanns publicerade. När vi sökte efter reklamfilmerna från 

verksamheter/organisationer var det enbart Systembolaget och IQ som kom upp. Det är också 

dessa som gör reklam om alkohol i upplysningssyfte i Sverige. Vi är medvetna om att de statliga 

verksamheterna/organisationerna och alkoholleverantörerna har olika syfte med sin reklam och 

därmed kan ha en annorlunda framtoning i filmerna. Detta är en aspekt som vi är intresserade av i 

vår studie och som vi medvetet har valt för att utforska en variation av diskurserna i 

framställningen av alkohol och om det går att koppla till vissa sociala praktiker. Gällande 

annonserna kommer vi att använda samma kriterier som med reklamfilmerna, samt att två 

stycken ska vara tryckta i svenska tidningar och tre stycken ska vara tryckta i utländska tidningar. 

Dock ska alla tidningar sålts i Sverige. Vi har därmed valt två annonser från Amelia, en från 

Maxim, en från Elle och en från Men’s Journal. Vi vill ha både svenska och utländska tidningar 

för att undersöka om det finns en skillnad på annonserna som är tryckta i svenska respektive 

utlandsägda tidningar.  

3.9 Etik 
Alla typer av forskning som genomförs ska förhålla sig till de etiska principerna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge information om syfte och studien till de aktuella 

deltagarna. Deltagarna har rätt att kunna hoppa av när de vill och få information om 

forskningsprocessen under studiens gång. Samtyckeskravet tar upp att de som är med i en studie 

ska kunna påverka sitt deltagande. Är en person minderårig måste personen fått förälders 

godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att kontaktinformation och uppgifter måste 

hanteras med största möjliga diskretion. Alla personuppgifter måste omhändertas så att inte 

obehöriga ska kunna få del av uppgifterna. Nyttjandekravet är att alla uppgifter endast får brukas 

i forskningsändamål och inte missbrukas (Bryman, 2011, s. 131-132).   

I vår studie informerar vi inte företagen eller organisationerna om att deras reklamfilmer är med i 

vår diskursanalytiska studie. Vi informerar inte heller skådespelarna som är med i filmerna, eller 

det reklambolag som har producerat filmerna. Filmerna och annonserna är dock offentligt 

material som de själva har valt att publicera för allmänheten att ta del utav. Vi förutsätter att 

skådespelarna frivilligt har ställt upp i reklamfilmerna och vet vilken produkt de marknadsför. 

Men även fast de är offentliga handlingar är det viktigt för oss att inte kränka vare sig 

företagen/organisationerna bakom filmerna/annonserna eller personerna i dem. Det finns inte 
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heller några personuppgifter som behöver omhändertas med försiktighet, och de reklamfilmer och 

annonser som vi har valt kommer att enbart användas i studien. Då alla kan ta del av detta 

material behöver vi inte heller ta hänsyn till risken att materialet eller uppgifterna hamnar i fel 

händer. Vi vill även upplysa om att det är enbart vår tolkning och analys av reklamfilmerna och 

annonserna som kommer att presenteras och är inte kopplad till företagen/organisationerna 

bakom reklamfilmerna och annonserna. Det är inte vår mening att smutskasta eller kränka ett 

företag/organisation eller personer, utan enbart hitta diskurser i framställningen av alkoholen i 

reklamfilmerna/annonserna utifrån vårt perspektiv.  

3.10 Förförståelse och begränsning 
Vi är medvetna om att det finns en begränsning med vår studie då vi har valt ett begränsat antal 

reklamfilmer och annonser som innefattar alkohol, och inte kunnat få med all typ av reklam som 

tar upp alkohol. Detta innebär en exkludering av information som eventuellt hade varit av intresse 

i vår studie, men som inte får plats i studien på grund av utrymme och tidsbrist. Det finns även en 

begräsning genom vår förförståelse om ämnet. Vi har en normal konsumtion av alkohol, ingen av 

oss känner en närstående som har haft eller har en problematisk relation till alkohol och vår unga 

ålder gör även att vi enbart har några års erfarenhet av alkohol. Denna förförståelse är vi 

medvetna om att det kan ha påverkat våra val av annonser och filmer, då vi främst har sökt på 

varumärken som vi själva har lagt på minnet genom exponering av deras reklamfilmer och som vi 

själva konsumerar. Det är viktig att upplysa att vår förförståelse kan ha en inverkan på vår 

tolkning och resultat, och därmed ännu en gång ta upp att det är utifrån vårt perspektiv som 

resultatet och analysen har kommit fram och att vi utgår från oss själva. Vi har dock i så stor mån 

som möjligt försökt att se bortom vår förförståelse och anamma en bred och generaliserad syn i 

valet av material för att få stor variation. Eftersom vi tidigare har sett reklamfilmer och annonser 

om alkohol så kan det eventuellt ha påverkat hur vi valde att formulera vårt syfte och val av 

frågeställningar. Även att vi har sett filmerna tidigare gör att det finns en möjlighet att vi lockades 

till just dem, men vi valde även att söka efter igenkänningsbara filmer då vi vill vara säkra på att 

de har visats på TV de senaste fem åren. Att vi har minnen av dem är också tecken på att just 

dessa filmer har exponerats mycket på TV inte bara för oss, utan för andra i Sverige.  

3.11 Validitet och reliabilitet 
Inom diskursanalys är det viktigt att de påståenden som ges i analysen ger diskursen en typ av 

sammanhang, man ger den mening. Om det kommer fram påståenden i analysen som inte är 

bevisligen kopplade till diskursen kan den diskursiva redogörelsen upplevas opålitlig och inte 

färdig (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s. 123). Validitet innebär att forskaren studerar, 

mäter och analyserar det som forskaren sagt ska studeras, mätas och analyseras. Det är därför 

viktigt för oss i vår studie att noga och strukturerat presentera analysprocessen så att den är lätt att 

följa och förstå. Vi kommer även att tydligt påvisa kopplingen mellan citaten och vår analys och 

tolkning och att de diskurser som vi kommer att urskilja kommer att positioneras i större 

sammanhang (såsom diskursordning, maktförhållanden och sociala praktiker). Genom att 

noggrant gå igenom materialet och göra en koppling till den sociala praktiken hoppas vi kunna 

hitta nya förklaringar kring fenomenet alkohol och reklam. För att ytterligare öka validiteten i vår 

studie har vi medvetet och noga valt ut den teori och metod som är mest rimlig och relevant till 

det forskningsområde vi valt att studera. 

Reliabilitet handlar om huruvida analysen och resultatet som framgått i studien är rimligt och 

skulle bli liknande om den skulle genomföras ännu en gång av en annan forskare. Resultatet ska 

inte vara slumpartat (Bryman, 2011, s. 49). Inom diskursanalysen är språk i största fokus i 
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analysprocessen. Språket kan användas och tolkas olika beroende på ålder, kultur och kön och 

kan därför bli problematiskt för kvalitéaspekten i diskursanalysen. Vi kommer att noga redogöra 

för våra tolkningar och varför de ser ut som de gör. Även fast en annan forskare skulle ha andra 

tolkningar av materialet än vi, kan vi ändå påvisa rimliga anledningar bakom våra tolkningar som 

upplevs relevanta och trovärdiga kopplat till materialet. Materialet kommer noga att läsas igenom 

flera gånger för att inte missa viktiga mönster eller kategorier som kan vara avgörande för vårt 

resultat. Då vi är inom diskursen som vi studerar är det lätt att vi styrs av vår tidigare förståelse 

kring fenomenet. Men då vi är medvetna om detta kommer vi att göra vårt bästa för att inte låta 

den styra oss i analysen.   

4. Resultat och analys 

Syftet med vår uppsats är att undersöka utifrån en kritisk diskursanalys och en semiotisk analys 

hur framställningen av alkohol ser ut i reklamfilmer och annonser. Resultatet besvarar detta då vi 

kunnat urskilja diskurser om hur reklamskaparna har använt språkbruk och symboler i sin 

framställning av alkohol. De diskurser som vi kunnat urskilja i materialet efter att ha gått igenom 

filmerna och annonserna åtskilda gånger var diskursen om hälsa, diskursen om livsstil, diskursen 

om kön, diskursen om beteende och diskursen om ansvarstagande. Vi hittade även en mer 

övergripande diskurs som de andra diskurserna refererar till, nämligen diskursen om gemenskap. 

Vi tittade noggrant på filmerna, en och en, försökte ta reda på var fokuset ligger, vilka de vänder 

sig till och vad huvudsyftet är med reklamfilmen. Symboler, färger, personer, musik och 

språkbruk undersöktes genom att titta igenom varje film noga och ha de teoretiska verktygen som 

presenterats i teori-delen i bakhuvudet. Vi har urskilt att samma sätt att prata om alkohol 

återkommit i flera reklamfilmer och annonser och därmed resulterat i en viss diskurs. En diskurs 

är hur språk och symboler används för att framställa något som normativt. Diskurser redogör för 

vad som ska anses som sant och normativt inom sitt område, och bibehåller detta genom att 

människor tar till sig detta som sanning. Detta kunde hittas i alla våra diskurser, då 

reklamskaparna presenterar sitt budskap och framställning som en självklarhet. Detta gör de 

genom att använda sig av normativa attribut och påståenden, utifrån hälsa, livsstil, kön, beteende 

och ansvarstagande. Vi kommer att presentera resultatet först genom en text – och 

semiotiskanalys, och sedan kommer den diskursiva- och den sociala praktiken presenteras i 

diskussionsavsnittet. 

4.1 Text- och semiotisk analys 
 

4.1.1 Diskursen om hälsa 
Vi kunde se diskursen om hälsa i flera av reklamfilmerna, då de både visar träning och 

välmående i relation till alkohol. Genom språkbruk, symboler och musik påstår filmerna att 

alkohol påverkar hälsan, antingen som ett hälsofrämjande medel eller som ett eventuellt hinder 

för en god hälsa. 

Reklamfilm 1: Norrlands Guld – Motrörelsen 

En kvinna och en man sitter på ett café och tittar ner i sina mobiler. En manlig röst med 

norrländsk dialekt säger ”Allt fler svenskar lider av mobilnacke”. En röd varningsskylt om 

mobilnacke uppstår, medan röda, blinkande streck syns vid personernas krökta nackar.  
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I reklamfilmen försiggår det inte några samtal mellan deltagarna, utan det är enbart en manlig 

röst som hörs och som för en monolog. Rösten fungerar som interaktionell kontroll då det är 

han som styr reklamen framåt och tar medvetna pauser för att visa med scenerna vad han 

menar. När han säger ”Allt fler svenskar lider av mobilnacke” får man se flera personer som 

tittar ner i sina mobiler och det förstärker därmed hans påstående. Etos kan synas då att ha 

”mobilnacke” kan ses som ett hälsoproblem förr oss i Västvärlden, då mobiler inte är en 

förutsättning i hela världen. Reklamskaparna antar därmed att de flesta svenskar har en livsstil 

som innefattar ägandet av en mobil och därmed kan råka ut för detta hälsoproblem. Meningen 

”Allt fler svenskar lider av mobilnacke” innehar en hög grad av modalitet, då den presenteras 

som vedertagen sanning och inte en åsikt. Den semiotiska konnotationen skulle kunna vara 

att ”mobilnacke” används som en medicinsk term och att det är ett stort problem för hälsan i 

samhället. Myten här är att alla har en mobiltelefon och att många svenskar sitter alldeles för 

länge och tittar i telefonen. Myten är även att detta kan vara skadligt. En röd varningsskylt 

fungerar som paradigm och signalerar fara. Röda, blinkande streck signalerar var problemet 

befinner sig och smärta. Då det är rött är det något negativt. Stämningen och musiken som ett 

paradigm är dov. Syntagmen av detta är att personerna inte är glada eller mår bra.  

Rösten säger ”men det finns en lösning”. En man dricker sitt glas Norrlands Guld och böjer 

nacken bakåt. Rösten säger ”ja, genom att göra följande motrörelser återställs 

nackmusklerna på ett fördelaktigt vis”. Ett vinkeldiagram bredvid visar detta. En kvinna 

därefter gör samma procedur. Rösten säger ”vi kallar de’ att ta en kall”, medan kvinnan 

och mannen ställer ner glasen.  

Den interaktionella kontrollen är här densamma. Etos uppstår då reklamen även förmedlar en 

lyckligare livsstil genom ölen, och att den kan motverka dina hälsoproblem och en tråkig livsstil. 

Den manliga rösten har en lugn samtalston, i syfte med att frammana känslan av att ta det lugnt 

och njuta. De menar att ”mobilnacke” är sjukdomen och ölen är ”medicinen”. Genom att använda 

”vi” i meningen ”vi kallar de’ att ta en kall” syftar rösten på folk som dricker Norrlands Guld 

och därmed tillhör en samhörighet. I den semiotiska konnotationen kan vinkeldiagramet ses som 

ett sätt att göra påståendet mer vetenskaplig och medicinsk. När rösten säger ”det finns en 

lösning” har han en hög modalitet i sitt påstående. Han menar inte att det ”kanske” finns en 

lösning, utan han är säker på att det finns en lösning på hälsoproblemet. Meningen ”vi kallar det 

att ta en kall” har också en hög nivå av modalitet, då rösten är säker och tydlig i sitt påstående 

om att det är så det kallas. En myt i detta sammanhang skulle kunna vara att ölen framställs som 

det självklara sättet att umgås och förbättrar din kropp och hälsa. Ett paradigm är musiken som 

höjs när ölen blir introducerad och man väljer att filma inuti ölens bubblor. När personerna sedan 

dricker ölen filmas det i slow-motion, vilket också är ett paradigm med kameravinkeln. 

Syntagmen av detta är att byta ut den lite sorgsnare känslan som fanns förut till en gladare 

stämning med ölen, samt för att visa en långvarig njutning av drycken. Nu använder de inte 

mobilen längre, utan med hjälp av ölen umgås de tillsammans, då de vill visa att umgås med 

varandra är bra för det generella välmåendet och får människor att bli lyckligare i vardagen.  

Reklamfilm 2: Systembolaget – Träning 

En muskulös man på ett gym tränar biceps med hantlar. Sedan ser man samma man på en 

bar som gör samma armrörelse som innan, men med en öl i handen istället. En kvinna visas 

som boxas mot en annan kvinna i en boxningsring. Sedan är hon på en middag och skålar 

genom att göra samma rörelse som i boxningen. 
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Det finns inga samtal i reklamfilmen, alltså ingen konkret interaktionell kontroll. Det är ingen 

som pratar och leder reklamfilmen framåt, utan det sker genom bytet av scener och deras 

koppling till varandra. Etos syns då det ses som en svensk, vanlig livsstil att först träna på dagen 

och sedan dricka på kvällen utan att reflektera över det. Genom att visa att de gör samma rörelse 

på gymmet och när de dricker, visar det en tydlig koppling däremellan och hur det blir naturligt 

för personerna. Då det inte finns några påståenden eller samtal i filmstycket finns det ingen 

modalitet närvarande. Den semiotiska konnotationen kan vara uppfattningen att om de tränar 

och gör en insats för deras hälsa så är de värda att sedan dricka alkohol på kvällen. De gör 

därmed inte en investering för sin hälsa, utan tränar för att kompensera alkoholintaget efteråt. I 

scenerna när de tränar ser man bara individen och deras fokus, medan i scenerna när de dricker 

alkohol är det i festsammanhang med andra. En myt här är att alkohol påverkar människans hälsa 

och att många som tränar även väljer att dricka alkohol. Musiken är ett paradigm och är 

densamma under hela filmen. Då kameran visar samma vinkel när personerna är på gymmet och i 

festsammanhang, utgör det ett paradigm. Syntagmen av kameravinklarna och musiken är att 

svenskar inte ser någon skillnad på träning och alkohol eller dess konsekvenser för hälsan. 

(…) I slutet av filmen träder en bild fram med texten ”Hur påverkas effekten av träning om 

man dricker alkohol efteråt?”. Efter det kommer ännu en text ”Se vad experterna säger på 

systembolaget.se” och därunder systembolagets logga.  

Nu är det systembolaget som innehar den interaktionella kontrollen, då de är de enda som 

uttalar sig. Texten ”Hur påverkas effekten av träning om man dricker alkohol efteråt?” 

uppkommer i slutet av filmen och blir etos, då det är som om personerna innan inte har reflekterat 

över sina vanor och vad det gör för hälsan. Den sista meningen refererar till att systembolaget har 

lösningen och att åskådarna ska gå in och anamma den. Genom att använda ordet ”expert” finns 

det en hög grad av modalitet i meningen, då ordet refererar till att just de innehar en stor kunskap 

om fenomenet och de är säkra i påståendet. Konnotationen är att systembolaget har det rätta 

svaret. Det är en trovärdig källa då systembolaget är den enda återförsäljaren av alkohol i Sverige 

och bör ha stor kunskap om alkohol. En myt i denna film skulle kunna vara att det är självklart att 

gym är bra för hälsan, medan alkohol inte är det. Det är även självklart i filmen att alla dricker på 

kvällar och att det är i sammanhang med middagar, fest och dans. Hade personerna istället 

druckit på dagtid hade det varit naturligt att tänka över personernas hälsa och välmående. 

Paradigmen syns när de medvetet har riktat kameravinklarna i samma vinkel när personerna är 

på gymmet som när de är på fest. Syntagmen av detta blir en förstärkning och förtydligande att 

det är samma rörelse som används i båda sammanhangen, men med olika effekt. 

Reklamfilm 3: Carlsberg – The Danish Way 

Mads Mikkelsen cyklar i en stad. Han säger ”They say that we Danes are the happiest 

nation in the world”. Han cyklar in på en smågata och säger ”So, what’s our secret?” (…) 

Han cyklar in på ett torg, tittar på klockan och säger ”Is it that we keep work and life in 

perfect balance?”. Sedan slår klockan på torget fem och arbetande människor stiger ut ur 

kontoren påväg hem.  

Det är Mads som för reklamen framåt då han för ett samtal med kameran, alltså har han den 

interaktionella kontrollen. Han refererar till en hälso-undersökning som FN har gjort om hälsa 

och lycka. ”They” är alltså de kunniga människor som har genomfört studien. Då han baserar 

påståendet på sanning blir hans sökande efter anledningen bakom den positiva hälsoaspekten 

trovärdig. Han tar medvetna pauser för att skapa eftertanke och mystik kring hans retoriska 

frågor. Etos kan urskiljas då han menar att danskar är bra på att hitta balans i sin livsstil mellan 
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privatliv och arbete. När arbetaren går hem exakt klockan fem visar det en livsstil som utgör 9-

17-arbetstider och att punktlighet är väsentligt. Då han använder uttrycket ”vi danskar” skapar 

han en identitet som är begränsad till danskarna. Den första meningen har en hög nivå av 

modalitet, då det inte finns någon tvekan på att just danskarna är det lyckligaste folket i världen. 

Han säger inte att danskarna är ”ett av världens lyckligaste folk”, utan meningen presenteras som 

den enda sanningen. Att han cyklar konnoterar en känsla av att han, som representerar det 

danska folket, är hälsomedveten som inte tar bilen. En myt i detta sammanhang kan vara att det 

är kulturellt självklart och accepterat att sluta jobbet klockan 17 och gå hem till sina nära och 

kära. Även att balansen mellan jobb och privatliv kan vara svår att uppnå för många och riskerar 

att leda till en stressig vardag, vilket sliter på hälsan. Paradigmen kan synas i och med det nära 

filmandet av klockan som slår klockan 17 och sedan på människorna som går ut exakt efteråt. 

Syntagmen av detta är att bevisa danskarnas punktlighet och arbetsanda. Klockslagen som låter 

när klockan blir hel, signalerar att det är dags för arbetarna att gå hem för dagen.  

Han cyklar upp på ett bord i en skog, och säger ”Is it that we make time for ”Hygge”, 

feeling all fuzzy and snuggly together” (…)En man står och häller upp en Carlsberg-öl i ett 

glas. Mads Mikkelsen säger ”What we believe is the best beer in the world”. Han dricker 

ölen, vänder sig mot kameran och säger ”Probably”.  

Den interaktionella kontrollen är densamma. I den första meningen som Mads säger nämner 

han ordet ”Hygge”, som är ett danskt ord, vilket skapar etos kring en dansk identitet och som vill 

väcka igenkänning hos de som är del av den identiteten. Han menar att det är en del av den 

danska livsstilen att umgås, mysa tillsammans och känna gemenskap, vilket i sin tur ökar hälsan 

och det generella välmåendet. Modaliteten i meningen”What we believe is the best beer in the 

world” varierar i nivåer av modalitet. Påståendet anser något, vilket resulterar i en lägre nivå av 

modalitet då det inte anses vara fakta, utan en åsikt. Men han presenterar sedan ölen som den 

bästa ölen i världen, vilket stärker hans instämmande till påståendet. När han sedan använder 

ordet ”Probably” sänks modaliteten då han nu inte är helt säker på om ölen är bäst i världen. 

Konnotationen här är folket vid bordet med filtar, ljus och mat som associeras med glädje och 

något mysigt. Myten här skulle alltså kunna vara att gemenskap är en anledning till bra hälsa, 

men att öl är den största och avgörande anledningen. Genom att dricka öl mår man bättre och får 

en lyckligare livsstil. Färgskalan, som är ett paradigm, i filmen är varm och skapar en lugn och 

harmonisk känsla. Musiken som paradigm är glad och lika under hela filmen, förutom när Mads 

dricker ölen, då den stannar upp. Syntagmen med detta blir att tiden stannar upp när man dricker 

Carlsberg och att fokus ligger på njutningen.  

Annons 1: Michelobs Ultra 

I annonsen genereras en hälsosam livsstil och därmed också etos, då de har valt att skriva ut 

kalorimängden i ölen. Det visar ett beteende och livsstil där personerna är medvetna om vad de 

får i sig och hur man ska leva hälsosamt. Texten ”The Superior Light Beer” refererar till en 

”nyttigare” typ av öl som hälsomedvetna kan konsumera för att känna sig nyttigare. ”Live life to 

the ultra” spelar på att personer nu både kan dricka öl och vara hälsosamma, de kan nu med ölen 

leva livet fullt ut. I meningen ”The Superior Light Beer” finns en hög nivå av modalitet, då 

aktörerna bakom reklamen anser sig vara säkra på att de har den bästa ölen. ”Superior” 

(överlägsen) är ett starkt ord som förstärker upplevelsen av fakta i meningen. Konnotationen är 

att Lance Armstrong dricker just den här ölen för att behålla sin hälsosamma livsstil. Då han 

springer med flera blir det en gemenskap, de både tränar tillsammans och dricker öl tillsammans. 

Då ölen visas bredvid de joggande personerna konnoterar det att konsumtionen av just denna öl 
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gör att du blir lika hälsosamma som personerna på bilden. Myten här är att något som innehåller 

få kalorier räknas som hälsosamt och bör konsumeras framför andra produkter. En myt är även att 

öl är dåligt för hälsan och träningsresultat, men med denna kalorifattiga öl blir det lättare att göra 

hälsomedvetna val i vardagen. Ett paradigm är Nike-symbolen på Lance Armstrongs tröja som 

förstärker den hälsosamma inställningen i reklamen. Ölen är placerad längst fram, sedan Lance 

Armstrong och längst bak de övriga personerna. Syntagmen av detta blir att ölen är i största 

fokus, och att Lance Armstrong är symbolen för en hälsosam livsstil och kopplas till ölen. Ölen 

har kondenserade droppar på sig som visar att den är riktigt kall, medan de joggande personerna 

svettas i solen. Syntagmen av detta blir att ölen är den bästa törstsläckaren efter ett joggingpass, 

då den är kall och ”nyttig”.  

4.1.2 Diskursen om livsstil 
Diskursen om livsstil valdes då personerna i filmerna visade vardagliga livssituationer där 

alkoholen är en ständig återkommande faktor. Filmerna visar framförallt skratt, vänner, middagar 

och resor för att symbolisera en viss typ av livsstil där alkoholen spelar en självklar roll. Även via 

språk vill reklamskaparna visa hur en viss typ av livsstil och val kring alkohol ger en viss typ av 

effekt. 

Reklamfilm 4: Chill Out 

En man ställer en påse på en diskbänk och tar ut en box ”Chill Out”-vin. En manlig röst 

säger ”Chill Out goes well with first dates”. En kvinna tar kläder från en garderob. En man 

stryker sin slips. Kvinnan kammar håret. Mannen knyter sin sko, en tändsticka tänds som 

tänder ett stearinljus. Medan stearinljuset tänds säger rösten ”romantic dinners”. Därefter 

öppnas en dörr och en kvinna står där med en box ”Chill Out”.  

Det är en manlig röst som har den interaktionella kontrollen genom att hålla en monolog om 

vinet. Han tar medvetna pauser medan scenerna visar vad personerna gör och förhåller sin 

monolog till personernas agerande. Meningen ”Chill Out goes well with first dates” signalerar 

etos i form av en viss typ av livsstil som inkluderar dejting och att det är mysigt att ta ett glas vin 

första gången man träffas. Vinet gör att människor slappnar av första gången de ses. Även att 

vinet kan kopplas till ”romantic dinners” visar att vinet kan väcka kärlek och att det är bra för 

både folk som har ett förhållande och dejtar. Röstens första mening innehar en hög grad av 

modalitet, då han ”vet” att vinet passar bra till första dejter.  Konnotationen är när kvinnan och 

mannen tar på sig slips och kammar sig, vilket de gör för att förbereda sig inför dejten. Mannen 

har grönsaker i sitt kök, vilket påvisar en sund och hälsosam livsstil som gör det tillåtet att dricka 

vin. När mannen tänder ljuset visar det på en romantisk och mysig stämning och att något 

speciellt kommer att hända. Mannens vinbox är vinröd, liksom hans kök, och kopplas därmed till 

honom som person och attribut i livet. Kvinnans box är gul, liksom hennes klänning, som då 

associeras med henne och hennes personlighet. Myten i filmen är det faktum att både mannen 

och kvinnan har köpt vin till dejten, vilket påvisar att vin behövs för att kunna ha en mysig stund 

tillsammans. Ett sätt att använda sig av paradigm i filmen, är att den använder sig av väldigt 

starka, ljusa färger. Musiken har ett högre tempo, liksom de snabba scensekvenserna, som skapar 

ett tempo i filmen. Syntagmen av detta blir att den tempofyllda musiken signalerar en livsstil där 

det alltid händer saker och aldrig blir tråkigt när det finns vin. Även färgerna förstärker känslan 

av en glad och stämningsfull livsstil, som vinet bidrar till. 

Mannen häller upp ett glas rött vin från boxen, kvinnan och mannen ska precis skåla när det 

ringer på dörren. Rösten säger ”and surprise-visits”. När mannen öppnar dörren står det 
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två kvinnor och en man med varsin box ”Chill Out”. Sedan ställer mannen tre vinboxar på 

rad och rösten säger ”Chill Out – No fuzz, just great wines”.”Chill Out”-loggan visas.  

Då det fortfarande är mannen som pratar innehar han den interaktionella kontrollen. Etos syns i 

sista meningen, då rösten menar att konsumtion av Chill Out-vin kan kopplas till en avslappnad 

livsstil där personer är lugna och tar det oväntade som det kommer. Namnet ”Chill Out” 

tillkännager att det finns inga problem, allt kommer att lösa sig (till och med överrasknings-

besök). Den sista meningen innehar även en hög grad av modalitet, då han är konkret och säker i 

sitt påstående. Han vet att det är bra vin, och därmed vet vi också det. I konnotationen kan vi se 

att mannen och kvinnan är ett dejtande par, då de befinner sig i en romantisk situation och dricker 

rödvin, är uppklädda och bordet är fint dukat. Myten är att det är sunt förnuft att ta med sig vin 

när man blir bortbjuden till någon. Även de personer som överraskar värden har med sig en box 

vin, som tecken på sunt förnuft, kärlek och vänskap. Kameran som paradigm visar aldrig 

ansiktena på personerna. Syntagmen med detta blir att fokuset ligger mer på omgivningen och 

livsstilen runtomkring vinet än personernas identitet. Det gör också att man som åskådare har 

lättare att identifiera sig med personerna och känna tillhörighet till livsstilen som de förmedlar.  

Reklamfilm 5: Foot Of Africa 

Man ser ett exotiskt landskap med klippor och hav. En kvinnlig röst säger ”från Afrikas 

sydligaste spets, där berg möter hav”. Ett sällskap på två kvinnor och två män visas, som 

sitter ute och dricker vin och skrattar. Rösten fortsätter ”har vin tillverkats i generationer”, 

medan filmen visar en klase vindruvor. 

Det är en kvinnlig röst som har den interaktionella kontrollen och vägleder reklamfilmen. Hon 

tar pauser för att frammana en känsla av lugn då hon inte stressar igenom det hon säger. 

Meningen ”där berg möter hav” förmedlar en bild till åskådarna om ett vackert landskap och 

natur. Att tillverka och konsumera vinet är en livsstil i sig, vilket är en form av etos, som har 

pågått länge och är deras sätt att leva. I livsstilen spelar vinet en stor roll och kommer att föras 

vidare till kommande generationer. Meningen ”har vin tillverkats i generationer” blir ett sätt att 

expertförklara deras produktion och vinets kvalité, samt att meningen har en hög modalitet då 

hon är säker i sitt påstående. I konnotationen kan tolkningen vara att det är parmiddag i 

sällskapet och att de nu har tid att träffas över två boxar vin. Att vara i en parrelation genererar en 

viss typ av livsstil, i detta fall en romantisk och lycklig livsstil, som är eftersträvansvärt för 

många. Det kan upplevas som positivt att ha en partner att dricka vin med. Då tolkningen blir att 

paren är man-kvinna spelar de på myten om hetero-relationer i filmen som det normativa. Genom 

det exotiska landskapet får åskådaren känslan att de är i Sydafrika, även fast de aldrig säger eller 

visar det. Det är varmt då personerna sitter ute i tunna kläder, det finns en lättsam stämning kring 

dem då de skrattar och umgås. De upplevs ha en lycklig livsstil tillsammans, något som även 

åskådaren kan få om de konsumerar vinet. Paradigmen kan synas när de filmar en klase 

vindruvor samtidigt som rösten säger ”har vin tillverkats i generationer”. Syntagmen av detta 

blir att symbolisera vinproduktionen, påvisa tillverkningen och deras expertis.  

Rösten säger ”upptäck våra fylliga och generösa viner”, medan de visar scener på träd och 

personer på en strand i solnedgången. Igen säger rösten ”både till vardag och fest” och det 

tidigare sällskap visas när de skrattar och dricker vin i solnedgången. Alla håller i ett 

vinglas. Rösten säger ”Foot of Africa – vinet från Sydafrika” och visar tre olika ”Foot Of 

Africa” -vinboxar, två vinglas och en ostbricka.  
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Samma kvinna har den interaktionella kontrollen. Meningen ”både till vardag och fest” spelar 

på etos i form av en livsstil där personer ska dricka vin både på festliga evenemang på helgerna, 

men även till tisdagsmiddagen. Detta hävdar att åskådarna har ekonomin och tidsutrymme för att 

kunna dricka vin ofta. Ska man dricka vin både till vardag och fest kräver det att personen har en 

bra relation till alkohol och vet när det är dags att sluta dricka. Just den meningen genererar och 

symboliserar en viss typ av livsstil som inte alltid är positiv eller möjlig. Modaliteten i den första 

meningen är relativt hög, då hon presenterar det som ett påstående istället för en åsikt. Hon 

presenterar det som fakta genom att inte uttrycka att det är hennes eller någon annans åsikt. Då 

alla håller i ett vinglas kan det tolkas som något normalt och som bidrar till skratt och glädje, 

vilket är konnotationen i filmen. På slutet finns även en ostbricka med bredvid vinet, något som 

påvisar en livsstil där njutning är i största fokus och att de har råd med det fina i livet. Myten är 

att man ska dricka vin vid många olika tillfällen, gärna i kombination med mat. Även att vin är 

något som skapar en härlig stämning. Ett paradigm är musiken, då den är stämningsfull med 

bongotrummor. Syntagmen av detta blir en afrikansk känsla och påvisar den afrikanska livsstilen 

och kulturen. Musiken är densamma genom hela filmen, och då filmen klipper mycket mellan 

snabba scener, är det skönt att musiken är densamma för att knyta ihop scenerna med varandra. 

Reklamfilm 6: Systembolaget – God Jul 

(…) ”Julspöket” säger till en yngre kille ”du har inte alltid varit omtänksam” och visar en 

gammal herre som står upp i bussen, medan den yngre killen sitter ner och tittar i mobilen. 

Killen säger ”men asså, jag såg ju honom inte”. Julspöket fortsätter ”och inte henne heller, 

antar jag?” och visar en gravid kvinna med ett småbarn på bussen. ”Okej, tack!” säger killen 

och går av bussen.  

Julspöket har den interaktionella kontrollen, då han leder samtalet, är mer säker i sina yttranden 

och ställer motfrågor till killen. När killen säger ”Okej, tack!” avbryter han nästan julspöket, då 

han säger det hastigt och kortfattat. Det gör att han tar kontrollen över samtalet, då han väljer att 

avsluta det. Julspökets första meningen antyder att killen har gjort något fel. ”Inte alltid” visar 

dock att han ibland har varit omtänksam, men inte i alla situationer. Att inte resa sig upp på 

bussen blir ett etos, då en person som inte gör det upplevs som arrogant och inte en 

omhändertagande person. Detta genererar en egoistisk livsstil, som förstärks då han bara tittar ner 

i mobilen på bussen och inte reflekterar över sin omgivning. Detta påverkar modaliteten i 

påståendet, då det han hävdar inte är helt säkert. Hade julspöket istället använt ordet ”aldrig” i 

meningen hade modaliteten blivit mycket högre. Konnotationen är att ”julspöket” är i killens 

huvud, en ande som inte är på riktigt. De går därefter igenom de dåliga val som killen gjort under 

året. Konnotationen är även att han såg den äldre mannen, men aktivt valde att inte resa sig upp. 

Att vara omtänksam knyts samman till myt, då det är en kulturell norm att yngre erbjuder plats 

för gamla och gravida på bussar. Kameran som ett paradigm visar först den gamla herren som 

ser besvärad ut, och sedan en förstorad bild där den yngre killen syns tittande rakt ner i mobilen. 

Syntagmen av detta blir att hans livsstil verkar bara cirkulera kring hans mobil, vilket påvisar att 

han är ung och att han inte har lärt sig än att ta ansvar för andra.  

Spöket säger ”men du har gjort bra saker också, det här till exempel”. Scenen visar ett 

systembolag där killen köper öl (…). Spöket säger ”du har offrat en del bekvämlighet för 

andras skull, det är ju inte lika bekvämt som om vin-sprit-och starköl hade sålts i varje 

mataffär”. De sitter på ett tak (…). Spöket ger killen en kikare, som tittar in i ett hus. 

”Därför är det många fler barn som slipper växa upp med en mamma eller pappa som 

dricker för mycket”. I fönsterna syns föräldrar och barn julpynta och umgås.  
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Julspöket har fortfarande den interaktionella kontrollen, då det är enbart han som pratar till 

killen. Ordet ”offra” signalerar att killen har begränsat sina valmöjligheter. Det spelar på etos och 

en livsstil där han är villig att begränsa sig själv för andras skull, då han inte ifrågasätter att gå till 

ett systembolag när han köper alkohol. Uttrycket ”för mycket” har en negativ klang, då det i detta 

fall symboliserar en missbrukarlivsstil och att man inte vet när det är dags att sluta dricka. 

Eftersom julen är barnens högtid poängterar filmen detta genom att säga att ”barn som slipper” 

och att en lägre konsumtion av alkohol gör julen lyckligare för barnen.”Du har offrat en del 

bekvämlighet för andras skull,” är en mening som har en hög grad av modalitet, då han 

instämmer med säkerhet i sitt påstående. Han ”har” gjort något, inte ”kanske” gjort något. 

Konnotationen är att personerna som pysslar i fönsterna är föräldrar, är nyktra och sätter barnen 

i största fokus. Det snöar runtomkring vilket förstärker julkänslan och julfriden. En myt är att det 

hör till den kulturella livsstilen bland svenskar att dricka alkohol på julafton. Att fira jul hänvisar 

till en livsstil med kristna värderingar och reklamskaparna förutsätter att de flesta svenskar firar 

jul. Kameravinkeln som paradigm via kikaren förmedlar killens perspektiv och hur han ser de 

nyktra, julfirande familjerna. Ytterligare ett paradigm är musiken, då den har en julig känsla med 

bjällror. Syntagmen av detta är att väcka en julkänsla hos åskådarna och få dem reflektera över 

hur de själva firar jul. De vill med musiken förstärka budskapet om en mysig jul som har blivit 

möjlig genom en begränsad handel av alkohol i Sverige.  

Annons – Malibu (Elle) 

Etos i denna annons urskiljs när de presenterar kvinnan i bilden, då det är en välkänd kändis med 

många titlar som ska symbolisera ett exklusivt liv tillsammans med likören. Genom att använda 

hennes namn i reklamen blir likören mer eftersträvansvärd, då hon är en förebild för många 

(speciellt unga). Då de även har valt att skriva ut kalorimängden spelar det också på en medveten 

livsstil där dina val speglar din identitet och dina värderingar i livet. Meningen ”only 70 calories 

per serving” har en hög modalitet, då de är säkra på kalorimängden i likören och inte behöver 

ifrågasättas. Konnotationen här är att Lauren Conrad gillar Malibu, då hon står bredvid flaskan 

och ler. De dansade människorna och palmerna i bakgrunden konnoterar att de är på en fest på 

stranden, och att Malibu är en given törstsläckare. Det kan även symbolisera att de är i Malibu. 

Då det är två påfyllda glas bredvid flaskan konnoterar det att Lauren ska dricka alkoholen med en 

vän eller dejt. Hon har en fin sommarklänning som konnoterar att det är en sommardag. Myten 

här är att alkohol är nödvändigt på fest och på sommaren. Då det är en likör som marknadsförs är 

den framförallt riktad till kvinnor, då det är en vanlig ingrediens i drinkar som oftast kopplas till 

något feminint. Myten är också att det är kul att vara ung, festa på stranden och dricka alkohol. 

Ett paradigm är de ljusa, varma färgerna och att färgen på texten ”Spiced Rum” är i samma färg 

som i Laurens klänning. Syntagmen av detta blir att det är en ljus, varm sommardag och att 

Lauren kopplas ytterligare till Malibu. Flaskan med Malibu och glasen är i framkant för att lägga 

fokus på produkten, medan Lauren står tätt bakom som om hon snart ska ta flaskan. 

4.1.3 Diskursen om kön 
Diskursen om kön blev tydlig då aktörerna bakom reklamen spelar på stereotypiska könsroller i 

ofta kombination med humor för att framföra sitt budskap. Filmerna vill även associera en viss 

typ av alkohol till ett visst kön, genom att använda sig av stereotypiska färger, kameravinklar, 

uttryck och scenarier för att locka ett av könen. Det är de normativa och stereotypiska attribut 

som skapar en viss typ av diskurs. 

Reklamfilm 7: Heineken – Walk In Fridge 
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En grupp kvinnor är på en tillställning. En av kvinnorna visar runt i huset (…). De går in i 

sovrummet. (…) Kvinnan tar tag i en garderobsdörr och säger ”and..”. Hon öppnar 

garderobsdörren till en walk-in-closet med massa kläder. Alla kvinnor skriker, kramar 

varandra och viftar med händerna.  

Kvinnan har den interaktionella kontrollen då hon leder samtalet när hon visar runt i bostaden, 

de andra kvinnorna följer henne och säger inget. Hon säger ordet ”and…” utdraget och gör en 

medveten paus för att förbereda de andra kvinnorna på att något kommer att hända. 

Konnotationen här är att kvinnans sätt att föra sig och vägleda de andra genom hemmet kan 

tolkas att hon är värdinnan och att det är en inflyttningsfest de är på. De skriker för att de är glada 

och exalterade för garderoben, inte att de är rädda. Kramarna och de viftande gesterna uttrycker 

glädje och lycka. En myt här är att det är en kvinna som ska agera värdinna och visa runt i det 

nya hemmet. Kvinnor förväntas vara intresserade av inredning, kläder och bli överlyckliga över 

en stor garderob. Även deras känslosamma och dramatiska reaktioner är förväntade av kvinnor 

och ses inte som något anmärkningsvärt. Kameravinkeln är ett paradigm som följer kvinnorna 

genom rummen, vilket blir skönare att följa och man får känslan att man går med dem från rum 

till rum. De filmar in noggrant på kvinnornas reaktioner, både med närbilder och helbilder för att 

förstärka deras känsloutbrott över garderoben. Dov pop-musik hörs när kvinnorna går genom 

rummen, men stannar upp när kvinnorna äntrar garderoben. Syntagmen av musiken blir att 

förstärka känslan av att det är en festligare tillställning, men stannar upp vid garderoben för att 

åskådarna ska fokusera på garderoben och skriken från kvinnorna.  

Ett manligt utrop hörs, kvinnorna slutar skrika. Fyra män står i en walk-in-fridge full med 

Heineken-öl. Männen skriker, kramar varandra, pekar på ölen och viftar med händerna. 

Sedan ser man kvinnorna titta in mot männen i walk-in-fridgen. ”Heineken – serving the 

planet” visas sedan på slutet. 

Då det inte är ett samtal som försiggår, utan bara skrikutrop, är det ingen som har den 

interaktionella kontrollen. Ölen väcker känslor hos männen som bara kan komma ut via 

exalterat skrikutrop, vilket kan ses som att orden inte räcker till och att ölen är det bästa i hela 

hemmet. Etos här är att de identifierar sig som män som dricker Heineken-öl för att kunna njuta, 

och nu när hela rummet är fullt av det är deras liv fulländat. Den sista meningen har en hög nivå 

av modalitet, då påståendet hävdar att de serverar alla på planeten. Det finns ingen åsikt eller 

utrymme för ifrågasättande till detta. Konnotationen är att männen skriker då de är glada, inte 

rädda, och känner en enorm lycka över ölen. Kramarna signalerar upprymdhet och kärlek till 

varandra och ölen. Myten är att alla män förväntas älska öl, och har inget intresse av kläder. I 

filmen har de placerat kvinnorna och männen i motsatspar för att spela på stereotypiska 

könsroller. De har anammat den stereotypiska kvinnoaspekten på dramatik och känsloutbrott och 

applicerat det på männen, för att skapa en humoristisk anda runt männen. Kvinnornas reaktion 

upplevs som normativt, medan samma reaktion hos männen ses som humoristiskt då det inte är 

något ”män gör”. Kvinnorna tystnar och blir ställda när de ser männens reaktioner, vilket 

förstärker det icke-normativa i männens sätt att agera. Ett paradigm är färgerna i scenerna med 

kvinnorna, då de är varma i rosa toner (som resten av bostaden), medan färgerna i scenerna med 

männen är kalla blåa. Syntagmen av detta blir att det är kvinnan som har inrett hela lägenheten, 

och att mannen enbart fick sin kyl. Rosa toner är förknippat med feminina drag, medan blått och 

kalla färger associeras mer med män.  

Reklamfilm 8: Tullamore Drew – The Irish Way 
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Ett landskap med gröna kullar, buskar och dimma visas. Fyra män går på stigen och har på 

sig kostymer. En man stannar och säger ”it’s better to pass into that other world with full 

passion and glory, than to fade and to wither dismally with age”. De går in på en kyrkogård, 

det regnar. De ger varandra varsitt glas, sätter sig på en mur och ställer ner en flaska 

”Tullamore drew”. De kramar om varandra, häller upp whiskey i glasen. 

Det är mannen som håller sin monolog som har den interaktionella kontrollen, då ingen säger 

emot eller svarar honom. Då han använder uttrycket ”that other world” tolkas det som livet efter 

detta, alltså döden. Mannens monolog hänvisar till etos i form av känslor av sorg och brödraskap, 

som tolkas att någon nära i deras gäng har gått bort för tidigt. Då han använder ordet ”bättre” 

istället för ”bäst” sänks hans modalitet i uttalandet, då det ses som hans personliga åsikt och att 

det inte är det bästa sättet. I konnotation får åskådaren känslan av att männen är nära vänner och 

inte par, då deras kramar är vänskapliga - de dunkar varandra i ryggen och håller bara armen över 

varandras axlar. Dimman, regnet och att det är mörkt ger känslan av att något sorgligt har hänt. 

Åskådaren får en känsla av att de är i Irland i och med de gröna kullarna och deras irländska 

dialekter. En kyrkogård är också tecken på en begravning, och att de har whiskey med sig kan 

tolkas som att de behöver lätta sin sorg. Kramarna i detta fall kan tolkas som en myt, då det är 

okej att visa kärlek mellan män om de dunkar varandra i ryggen och enbart kramar varandra om 

axlarna. Det blir en mer ”broderlig” omfamning som bibehåller den manliga normativa 

förväntningen på omfamning. Whiskey ses som en stereotypisk manlig dryck som är finare än öl 

och som kan intas i viktigare sammanhang. Ett paradigm är att scenerna är filmade i svepande 

rörelser med många bilder på gröna landskap med kalla och dova färgtoner. Syntagmen av detta 

blir en dyster stämning i filmen.  

En man sjunger låten ”the parting glass”, de andra stämmer in. ”Glasses up to our brother 

Jerry” säger en man och höjer glaset (…) De skålar tillsammans och kyrkklockor klingar. 

De vänder sig om, en kvinna i brudklänning poserar framför kyrkan. Männen dunkar Jerry i 

ryggen, skrattar och skriker ”eeyee”. Männen höjer glaset och Jerry går till bruden.  

Samma man har den interaktionella kontrollen, då det är han som sedan sjunger och får de 

andra att stämma in. Låten är en irländsk folkvisa som förstärker intrycket av att de är i Irland. De 

skålar mot himlen vilket kan tolkas att Jerry är i himmelen, alltså död. När de skålar för Jerry blir 

det en form av etos då de hedrar och firar personen. ”Eeyee” associeras med ett glatt uttryck som 

uttrycker glädje över hans äktenskap och val av brud. Detta är deras sätt att säga grattis, något 

som kan anses stereotypiskt hos män då män anses ha en lägre förmåga att visa känslor med ord 

än kvinnor. Då det inte finns några påståenden i stycket finns det heller ingen modalitet. 

Konnotationen är att kvinnan med brudklänningen är bruden till en av männen som nu ska gifta 

sig. Det förändrar intrycket av filmen, då kyrkklockorna då är en kallelse till bröllop och inte en 

begravning. Jerry har alltid suttit bredvid dem och att de nu ska lämna ifrån honom från 

brödraskapet till äktenskapet. Det blir därmed en myt att män har starkare vänskapsband till 

varandra än kvinnor och har svårare att gå in i äktenskap. Kvinnan ler och verkar inte att ha några 

andra tankar med bröllopet. Myten blir då att alla kvinnor vill gifta sig och tar lätt på äktenskap. 

Hon är ren, torr och klädd i en vit klänning, medan mannen är smutsig och blöt. Det förstärker 

stereotypen om att kvinnor ska vara rena, medan män kan vara smutsigare och råare. Ett 

paradigm är musiken, då när personerna pratar stannar musiken upp. Syntagmen av detta blir att 

åskådarna tydligare fokuserar på det som sägs. Mannen sjunger Acapella och ger ännu en råare 

dimension till stämningen i filmen.  

Reklamfilm 9: Lindemans Rosé  
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Man ser ett vitt bord och en öppen veranda i bakgrunden. En kvinnoröst säger ”nu är det 

säsong för…” och en rosa radio framträder på bordet. En kvinnohand skruvar på radion, 

fåglar kvittrar och rösten säger ”Lindemans rosé.” Ett par rosa solglasögon poppar fram 

och en kvinna ställer fram en skål med hallon.  

Den kvinnliga rösten har den interaktionella kontrollen, då det är hon som förklarar vad som 

händer och väntar in det som händer i scenerna. Hon tar en medveten paus i första meningen för 

att skapa nyfikenhet bland åskådarna. Ordet ”för” signalerar att meningen inte är avslutad och att 

något mer kommer att ske. ”Säsong för” och sedan ”Lindemans” hänvisar till att just nu är det ett 

extra bra tillfälle att dricka rosévin. Säsong hänvisar till etos i form av sommarsäsongen, då det är 

en etablerad ”rosé-säsong” och tillhör den sommarlivsstil som många svenskar anammar. Den 

spelar på att det inte har varit ett bra tillfälle för att dricka rosé förut, men nu är det dags. 

Kvinnans första mening innehar en hög modalitet, då hon presenterar sitt påstående som fakta 

och ingen åsikt. Hon instämmer säkert i det hon säger och upplevs därmed som trovärdig. 

Konnotationen i filmen är att det vita bordet och den öppna verandan kan tolkas som att det är 

sommar, samt att solglasögonen symboliserar sol och sommar. Radion och fåglarnas kvitter 

kopplas till avslappning och en njutfull stund. Myten här är att rosévin främst dricks på 

sommarsäsong och att det främst är kvinnor som dricker rosévin. Vinet, radion, hallonen och 

solglasögonen är rosa, vilket är en färg som fungerar som paradigm och som förknippas som 

feminint. Syntagmen av den rosa färgen och de nyplockade hallonen blir att det förknippas med 

sommar och förstärker känslan av en härlig sommardag.  

Rösten säger ”Lindemans…. Rosé” medan hallonen fylls på i skålen. En box med Lindemans 

rosé ställs på bordet, ett glas med rosé poppar fram och rösten säger ”Där kom den ja! 

Lindemans, beställ på ditt systembolag. Rosé.” Sedan kommer texten ”it’s the sunshine that 

makes it. 1000 hours in every drop”.  

Det är fortfarande samma kvinna som har den interaktionella kontrollen.”Där kom den, ja!” är 

ett uttalande som kopplas till det som händer i scenen, vilket får känslan att hon står utanför 

filmen och pratar till kvinnan i filmen. Med meningen syftar hon även på att det är vinet som man 

väntat så länge på, inte hallonen, radion eller solglasögonen. Det refererar till att sommardagen 

inte blir komplett förrän vinet kommer fram. Hon kommenterar enbart vinet, inte de andra 

komponenter som träder fram i filmen. Den sista meningen spelar också på etos, då de poängterar 

sommarens roll för konsumtionen av vinet, att sommaren definieras av rosévin. Den sista 

meningen har en hög nivå av modalitet, då det är ett säkert påstående. Konnotationen med 

hallonen som fylls på kan tolkas att hon inte nöjde sig med mängden hallon från början, utan vill 

ha mer eller att hon ska få sällskap. Då det är en hel box som ställs fram kan det tolkas som att 

hon vill ha påfyllning, eller att fler kommer för att dricka vin. Det är ljust ute, vilket kan tolkas 

som att det är dagtid. Myten här kan vara att vin är väldigt avslappnande och att man kan belöna 

sig med vin efter en lång dag. Filmen refererar till stereotypisk kvinnlig njutning, att hon dukar 

fram i fina skålar, tar ett glas rosé och sätter sig sedan i solen. Ingen man är närvarande i filmen, 

vilket trycker med på att filmen vill nå ut till kvinnor. Myten är även att det är tillåtet att dricka på 

dagtid på sommaren, till skillnad från andra säsonger. Kameravinkeln i filmen är ett paradigm, 

då det är samma kameravinkel genom hela filmen, inga snabba scener som förvirrar eller ger en 

känsla av tempo. Syntagmen av detta blir att åskådaren bara fokuserar på de få saker som händer. 

Den enda musik som hörs är fågelkvitter, vilket kan tolkas som sommarens musik och skapar en 

stillsam stämning kring filmen.  

Annons 3: Evan Williams (Maxim) 
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Etos i annonsen syns då annonsen spelar på en livsstil där personer är villiga att vänta för att 

kunna få det bästa i livet. Värderingen ”den som väntar på något gott väntar aldrig för länge” är 

närvarande i reklamen, då de skriver ”The longer you wait, the better it gets”. Denna whiskey 

upplevs som en produkt med hög kvalité, då den har åldrats i sju år och att den är värd väntan. 

Samma mening har hög modalitet, då påståendet har en hög säkerhet och det finns inget tvivel 

om att det är sanning. Konnotationen här är att precis som whiskey så blir tjejer bättre med åren, 

då texten är skriven över två olika bilder på tjejen, en bild när hon är tonåring och en bild när hon 

är äldre och poserar. Om en tjej är ”ful” i skolan är det värd väntan då hon kan bli snyggare sen. 

Vi konnoterar att denna reklam är riktad till män, då tjejen på den sexiga bilden poserar bara en 

kort tröja, har lätt öppen mun, tittar under lugg och är glansig utav eventuellt olja. Hade reklamen 

istället varit inriktat till kvinnor hade det förmodligen förekommit någon form av konsumtion av 

whiskeyn, gärna tillsammans med andra kvinnor. Texten ”The longer you wait, the better it gets” 

och bilderna tillsammans refererar både till whiskeyn och tjejen. Myten här är att män tycker om 

att dricka whiskey och sexiga tjejer. Ytterligare en myt är att det är sexigt att vara lättklädd, då 

tjejen på första bilden har mycket kläder på sig, men bara en kort topp på andra bilden. Ett 

paradigm är färgerna i layouten, då den ”sexigare” bilden har mycket ljusare och starkare färger, 

medan den andra bilden har en mer gråaktig ton. Syntagmen av detta blir att bilden med starkare 

färger upplevs mer positiv och eftersträvansvärd än den tidigare bilden. De har även valt att 

placera en liten whiskeyflaska emellan bilderna, för att läsaren först ska se bilderna på tjejerna 

och sedan whiskeyflaskan. Därefter kan läsaren koppla ihop budskapet i texten och bilderna till 

whiskeyn.  

4.1.4 Diskursen om beteende 
Diskursen om beteende kunde urskiljas, då reklamskaparna föreställer alkoholen som ett medel 

som förändrar människors beteende och inställning till alkohol. Genom språk, ironi och 

motsatsförhållande vill aktörerna bakom reklamen belysa hur människor beter sig kring alkohol 

och hur det i sin tur kan påverka andras beteende. 

Reklamfilm 10: IQ - Va Som Folk 

Ett arbetslag har fikastund. En kakburk skickas runt. En man får burken och skickar vidare 

den till kvinnan bredvid. Kvinnan ger tillbaka burken, mannen säger ”nej, det är bra”. 

”Ameh, ta en kaka!” säger kvinnan. ”Nej, men det är bra, ja e, jag har ätit tre stycken” 

säger mannen. En man iakttar dem. Kvinnan svarar ”Ja, och? Jag har käkat fem”. Mannen 

som iakttagit säger ”Anders, kom igen, ta en kaka. Va som folk”. Tjejen tar en kaka och 

viftar den framför Anders mun. 

Det är kvinnan som har den interaktionella kontrollen, då det är hon som pushar och tar upp 

samtalet från början. Hon dominerar samtalet genom att säga emot Anders argument, vilket får 

Anders att uttrycka sig osäkert. ”Ja, e” och ”jag har ätit tre stycken” påvisar att Anders är 

obekväm i situationen då han stammar fram det han säger och han använder sig av en ursäkt för 

att komma undan. När den andre mannen stämmer in i kvinnans uttalanden ger det henne mer 

makt över samtalet och kan fortsätta styra hela situation. Uttrycket ”Va som folk” hänvisar till 

etos och en identifiering och livsstil som liknar alla andra, att följa den normativa strömmen. När 

Anders går emot detta uppstår en konflikt.”Ameh” är ett uttryck för irritation, vilket visar att hans 

beteende inte är accepterat och att det inte är en stor grej att ta en kaka. Meningen ”nej, det är 

bra”, har en hög nivå av modalitet, då han är säker på det han säger. Han är säker på att han inte 

vill ha en kaka, då han inte ”tror” det är bra. Konnotationen är att det inte handlar om kakor, att 

kakor är en metafor för alkohol. Anders blir osäker då han vet att det är svårt att gå emot det 
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normativa och att en konflikt kommer att uppstå. Att kvinnan viftar med kakan framför Anders 

tolkas att han ska äta den, vilket kan upplevas som nedvärderande och att han inte kan välja själv 

vad han vill äta eller inte. Myten här är att du ska göra som alla andra, om alla tar en till kaka 

(eller shot) ska även Anders göra det. Beteendet kring alkohol är att alla ska vara på samma nivå, 

då det kan upplevas som obekvämt om man själv är fullare än andra. Kameran, som är ett 

paradigm, filmar en närbild på kvinnan när hon uppmanar Anders att ta en kaka. Syntagmen av 

detta blir ett fokus på henne och hon upplevs mer hotande.  

Det blir tyst, tjejen suckar, vänder sig till de andra och säger ”Anders, Anders, Anders”, de 

andra stämmer in och slår med händerna i bordet. Anders skakar på huvudet, de andra 

höjer tempot, kvinnan försöker trycka in kakan i hans mun. Anders tar en kaka ur burken, de 

andra börjar skratta och applådera. (…) Texten ”Tänk om vi tjatade lika mycket om allt, 

som vi tjatar om alkohol” kommer upp. Anders tar en tugga av kakan. 

Kvinnan innehar fortfarande den interaktionella kontrollen, då det är hon som uppmanar till en 

gemensam sång. Sägs någons namn flera gånger tolkas det som en uppmaning eller påhejning på 

just en individ. När de andra stämmer in blir det ett grupptryck som är svårare att gå emot. 

Grupptryck är ett beteende som hänvisar till etos. Syftet med grupptryck är att förändra en 

persons otillåtna handlingar och beteende. Den sista texten trycker på det absurda i att tjata om en 

kaka, men att det beteendet och livsstilen förekommer och är vanligare än vad man tror i 

alkoholsammanhang. Det hade varit orimligt att ha ett tjat-beteende kring allt som man säger nej 

till, men är inget som ifrågasätts när flera i en grupp ska dricka alkohol. Det finns ingen 

modalitet i påståendet. Konnotationen är att Anders tycker det är jobbigt då han skakar på 

huvudet, att kvinnan blir irriterad då hon suckar och att tystnaden signalerar att alla tycker att 

situationen börjar bli olustig. Händerna som slår i bordet förstärker uppmaningen till Anders. 

Applåderna signalerar att Anders gjort något bra tillslut. Myten är att det är den som blir 

uppmanad ofta ger sig i alkoholsammanhang, och att det hade blivit en ännu värre stämning om 

Anders stått på sig. Kameravinklarna som paradigm är lite lätt skakiga. Syntagmen av detta blir 

en känsla av att man som åskådare sitter med dem och observerar. Åskådarna kan lättare se 

filmen från sitt eget perspektiv och känna igenkänning med personerna.  

Reklamfim 11: IQ – Vem Bestämmer? 

En man sitter i ett arbetsrum med en kvinna. Kvinnan tar av sig glasögonen och säger ”ja, 

du, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men… men det är det här med alkoholen”. 

Det blir tyst. De tittar intensivt på varandra. ”En del kollegor har reagerat och många 

tycker det är jättejobbigt”, fortsätter kvinnan. Mannen säger ”ja, äh...”.  

Det är kvinnan som har den interaktionella kontrollen, då det är hon som påbörjar samtalet och 

styr in på det aktuella ämnet. När han inte svarar väljer hon att fortsätta samtalet. Mannens svar 

”ja, äh…” visar att han är osäker och nervös i situationen. I hennes sista mening hänvisar hon till 

att flera personer har anförtrott sig till henne om detta problem. Det kan tolkas som att hon 

innehar en auktoritär position som bär ansvaret att för att lösa problemet.  ”Jag vet inte riktigt hur 

jag ska säga det här” hävdar att det är något jobbigt som kommer att tas upp. Att det sedan är 

alkoholen som ska diskuteras visar på etos och att beteendet kring alkohol kan upplevas som 

svårt att prata om, då den kan spegla en livsstil och värderingar som inte alltid är acceptabla på en 

arbetsplats. Samma mening har en låg modalitet, då hon inte är säker på sin sak och därför inte 

kan framställa det som fakta. I konnotationen kan tolkning bli att kvinnan är mannens chef och 

har kallat in honom till sitt kontor, då det är hon som vägleder samtalet och tar upp ämnet. 

Tolkningen är även att mannen har problem med alkoholen. Gesten att ta av sig glasögonen kan 
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symbolisera att hon har något viktigt att säga, att hon vill kunna titta honom i ögonen ordentligt. 

Myten här är att beteendet kring alkohol kan skapa stora problem i arbetslivet och folk 

runtomkring en. En annan myt är att om ett känsligt ämne ska tas upp, tar man det enskilt och inte 

i fikarummet. Färgerna som paradigm är relativt kalla men en blå/grön underton. Syntagmen av 

detta blir att situationen utspelar sig på ett kontor och att samtalet är obekvämt.  

Kvinnan säger ”ja, som nu på kick-offen. Du sitter där och är nästan helt nykter, nästan helt 

nykter Janne, drack du ens en snaps? Hur tror du det får de andra att känna sig?”. Mannen 

skakar lätt på huvudet. (…) Mannen muttrar ”hm” och tittar ner, kvinnan tar på sig 

glasögonen. Texten ”Vem bestämmer egentligen hur mycket vi dricker” kommer upp.  

Kvinnan har fortfarande den interaktionella kontrollen, då mannen inte säger emot eller svarar 

henne. Hon tar upp ”kick-offen” och hänvisar till etos och gemenskap i arbetssammanhang. Då 

hon kopplar detta till alkohol visar det att alkohol är väsentligt för lagandan i ett arbetslag. Snaps 

hänvisar till etos i form av svenska alkoholvanor i festliga sammanhang, som kopplas till 

snapsvisor och gemenskap. Mannens ”hm” kan signalera att han instämmer i hennes påstående. 

”Du sitter där och är nästan helt nykter” är en mening med en relativt hög modalitet, då hon är 

säker på att ”han sitter där”, men då hon använder sig av ordet ”nästan” sänks modaliteten då hon 

inte riktigt vet hur mycket han har druckit.  I konnotationen kan hennes återupprepning av ”helt 

nykter” tolkas som att det är helt osannolikt att vara det i den situationen, och är ett stort problem. 

Hon kopplar även till hur det får andra att känna sig och jämför då hans beteende med andras för 

att ytterligare förtydliga hans bristfälliga beteende. Mannens skakande på huvudet och när han 

tittar ner kan tolkas som skam och förvirring. Att kvinnan tar på sig glasögonen igen kan tolkas 

som att nu är samtalet slut. Myten här är att om folk inte dricker lika mycket kan det uppstå 

obekväma situationer, samt att alkohol är nödvändigt i sammanhang där människor ska lära 

känna varandra. Det finns ingen musik genom hela reklamen, men avsaknaden fungerar som ett 

paradigm då den ändå ger en effekt. Syntagmen av avsaknaden av musiken skapar ett fokus på 

enbart de två personer som medverkar i reklamen och den situation de befinner sig i. Att det är 

tyst förstärker känslan av att det är något allvarligt som ska tas upp. 

Reklamfilm 12: Systembolaget – Festen 

En kille och två tjejer dricker vin på en fest. Killen säger ”känner lite inslag av lakrits”, en 

tjej svarar ”mm, och fläder!”. Två tjejer kommer in genom dörren med en vinflaska och 

ropar ”Hej, jag fick vin hemifrån!” En tjej i dörröppningen svarar ”ja, men vi har redan”. 

Tjejen ringer och säger ”hej mamma, de hade redan vin, så att… ja, du får den sen”. 

Eftersom det är många olika scener med olika personer är det inte en enskild person som har den 

interaktionella kontrollen. ”Känner lite inslag av lakrits” bevisar att killen enbart dricker vinet 

i syfte att njuta av smaken och inte för att bli berusad. Det kan därmed genom etos tolkas som ett 

mer vårdat och vuxet beteende kring vinet. Samma mening har en lägre grad av modalitet, då 

han presenterar det som en åsikt och inte är helt säker, då han använder ordet ”lite”. Den andra 

scenen med den överflödiga vinflaskan reflekterar ett återhållsamt beteende kring alkoholen. Det 

visar även på ärlighet hos tonåringen, att hon är ansvarsfull och att hennes mamma kan lita på 

henne. Att tjejen fick vin hemifrån tydliggör att mamman litar på henne och hennes omdöme. 

Konnotationen är att tonåringarna har ett moget och vårdat beteende kring alkoholen. Då det är 

mycket ungt folk på festen tolkas det som en ungdomsfest, men eftersom de inte spelar 

dryckesspel, hetsar varandra och super tolkas det som om de har ett bra beteende kring alkohol, 

vilket får festen att kännas lugnare. Myten här är att man alltid ska ta med sig något till 

värdinnan, samt att alkohol inte alltid behöver förbrukas i syfte om att bli full, utan även för att 
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njuta. Scenerna byts snabbt mellan olika kameravinklar för att visa många olika situationer på 

festen. Kameran fungerar därmed som ett paradigm och filmar scenerna lite skakigt. Syntagmen 

av detta blir en känsla av folkvimlet på festen och att man är där själv.  

En tjej klättrar upp för en stege som två killar håller i, en kille säger ”Hanna! Du är 

alkoholpåverkad, gå ner!”. Hanna svarar ”Ja, det är jag ju i och för sig” och går ner. En 

tjej ger en kille en öl och säger ”Vill du ha en till öl?”. Killen svarar ”nej, asså, det är 

lugnt, jag lovade mamma att bara dricka två bärs och jag vill inte bryta det förtroendet”. 

Tjejen svarar ”okej” och lägger tillbaka ölen. Texten ”Nä, så går det nog inte till” syns. 

Den interaktionella kontrollen ser likadan ut som förut. Etos i detta sammanhang kan vara att 

killens ”gå ner!” är en uppmaning till att situationen är farlig och att alkoholen har påverkat 

hennes omdöme och beteende. Det inser hon och väljer att gå ner, vilket visar att båda personerna 

är ansvarfulla. Etos i den andra scenen visar också på ansvarsfullhet och tillförlitlighet. Hans 

omdöme och beteende har inte förändrats efter två öl, utan han står för det han har sagt till sin 

mamma. Påståendet ”Du är alkoholpåverkad” har en hög grad av modalitet, då killen är säker i 

sitt påstående och presenterar det som fakta och inte en åsikt. Han presenterar det som att något 

”är” och inte ”typ”. Konnotationen här är att Hanna är full och att det är då farligt att klättra upp 

för en stege. Den sista texten som dyker upp konnoterar att alla de scener som visats i filmen inte 

är rimliga för en tonårsfest. Myten när killen tackar nej till ölen kan vara att det inte är normativt 

att säga nej till alkohol, speciellt om man druckit lite själv och är ung. Även det faktum att hon 

inte ifrågasätter hans beteende, går emot myten om att personer vill lägga sig i andras beteende 

kring konsumtionen av alkohol. Dock behöver han ge en anledning till varför han tackade nej, 

vilket ändå visar tecken på att ett nejsägande kräver en förklaring. Den sista texten refererar till 

myten att tonårsfester är stökiga och ovårdade, alltså tvärtom som hur de beter sig i scenerna. En 

del av paradigmen är den poppiga musiken och sorlet av röster i bakgrunden under alla scener. 

Syntagmen av detta blir en känsla av att de är på fest med många människor. På slutet, när texten 

kommer fram, höjs musiken då det inte längre är fokus på personerna i filmen utan enbart på 

texten i sig. 

Reklamfilm 13: IQ - Vem Blir Påverkad 

En kvinna är på en fest. En kvinnlig röst säger ”det finns dom som får andra att dricka 

mer”. Ett gäng ska ta shots, en man rynkar på pannan, en kvinna trycker upp shotglaset mot 

mannen. Rösten säger ”dom som hetsar. Men inte du, såklart”. (…) Rösten säger ”de finns 

dom som borde gå hem, som bara ska ta en öl till”. En man visas med ett barn, mannen 

skålar med en kvinna. 

Den kvinnliga rösten har den interaktionella kontrollen, då det är hon som vägleder åskådaren 

genom reklamen. Etos kan urskiljas genom att kvinnan säger ”det finns dom” och alltså refererar 

till att någon annan gör fel, och att jag inte har dåliga värderingar eller beteende kring alkohol. 

”Bara ta en öl till” refererar till en livsstil där personer inte är medvetna om sin gräns och när 

man borde sluta dricka. Den första meningen speglar på ett beteende hos människor som 

uppmanar andra att göra något de inte vill. I meningen ”Men inte du, såklart” finns en hög nivå 

av modalitet, då kvinnan är säker i sitt påstående och lägger inte fram det som en åsikt, utan 

sanning. Konnotationen är att barnet är mannens son, då han rufsar till barnets hår. 

Konnotationen är även att det är en personalfest, då de befinner sig i en uppiffad kontorsmiljö och 

att de pratar och känner varandra. Mannens rynkande ansiktsuttryck konnoterar att han inte vill 

ha shoten, men kvinnans uppmaning genom att höja shoten till honom visar att hon insisterar att 

han ska ta den. En myt här är att alkohol tar fram nya beteendemönster och sidor hos människor 
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som de inte visat innan för sin omgivning. En ytterligare myt kan också vara den kulturella 

värderingen att kollegor ska umgås med varandra även utanför arbetstid, för att lära känna 

varandra. Ett paradigm är kameravinklarna, då reklamen är filmad i svepande rörelser som följer 

den första kvinnan genom rummen och personerna. Syntagmen av detta blir en känsla av att man 

går efter henne och upplever festen och ser det som händer.  

Rösten säger ”de finns dom som ska bevisa sig”. En man reser sig hastigt, viftar med 

händerna och höjer rösten. Mannen framför gör likadant. (…)”Det finns dom som kommer 

för nära, som går för långt”. En man håller om en kvinna, kvinnan försöker ta bort armen. 

”Men inte du såklart”, säger kvinnan från första scenen. Hon ställer ner två glas, sätter sig 

och säger ”eller jag”. Texten ”Vem blir påverkad när du dricker” visas.  

Kvinnan har fortfarande den interaktionella kontrollen, då inga andra samtal har tillkommit. 

Meningen ”Ska bevisa sig” visar på etos och hänvisar till ett typ av beteende där personer måste 

ta till våld för att visa sig bättre än andra. Meningen ”eller jag” refererar till en typ av 

bortförklaring för att kunna rättfärdiga sitt beteende genom att påstå att det enbart är andra som 

beter sig dåligt när de konsumerar alkohol. Den sista meningen menar att det alltid är någon som 

blir påverkad av den andres beteende när hen konsumerar alkohol. Det kan ske omedvetet, därför 

är det många som anser att de inte har ett problematiskt beteende kring alkohol. ”Det finns dom 

som kommer för nära” är ett påstående som har en hög modalitet, då hon presenterar det som 

sanning och att det ”bara är så”. Konnotationen här är att männen ska slåss och är upprörda, då 

de reser sig snabbt och höjer rösten åt varandra. Mannen som lägger om armen om kvinnan är 

intresserad av henne, medan kvinnans försök att ta sig loss tolkas som att hon är besvärad. En 

myt här är att folk blir aggressiva av alkohol, samtidigt är det ingen som försöker hindra männen, 

vilket talar för myten att det inte är konstigt att människor reagerar starkare när de druckit. Även 

att det är mer tillåtet att närma sig en annan person om man druckit, speciellt om det är i ett 

festsammanhang, då ingen ingriper och hjälper kvinnan. Ett paradigm här är de färgglada 

färgerna som, skapas av discolampor. Syntagmen av detta blir känslan av att det är en festlig 

tillställning.  

Annons 4: De Bortoli (Amelia) 

Etos i denna annons speglar på en sommarlivsstil, i och med att de använder ordet ”vårtips” för 

att knyta an till våren och den stundande sommaren. ”Serveras kyld” refererar till att det är varmt 

ute och att man då letar efter en kall törstsläckare. Då de skriver ut flera olika mattyper (såsom 

skaldjur, sallader, kyckling, etc) och visar bilder på maten spelar de på ett beteende som innebär 

inställningen att vinet är en självklar måltidsdryck. Varningssymbolen ”Hälften av alla som 

drunknar har alkohol i blodet” hänvisar till ett beteende som många anammar på sommaren, att 

kombinera ett dopp i havet eller poolen med alkohol. Detta påvisar att människor tenderar att 

anamma en inställning och beteende att det inte är farligt att svalka sig med alkohol i kroppen, 

och att olyckor drabbar andra men inte mig. Att bada är en klassik sommaraktivitet. Meningen 

”serveras till sallader, fisk och kyckling” har en hög nivå av modalitet, då de är säkra på att vinet 

passar bra till dessa typer av mat och vill förmedla det som sanning till läsaren. Konnotationen 

här är att vinet passar till allt då de har bilder på många typer av mat på boxen. Att boxen är rosa 

konnoterar att det är rosévin. Då de visar en stor box vin och bilder på mat konnoterar det att 

vinet ska konsumeras tillsammans med andra. Myten här är att svenskar förändrar sitt beteende 

kring alkohol under sommarsäsong, då människor förväntas att dricka mer och till fler tillfällen. 

Rosé är en klassisk sommaralkoholsort som blir en naturlig dryck på altanen. En myt är även att 

människor tenderar att anamma ett mer oförsiktigt beteende när de konsumerar alkohol, och har 
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inte ett lika högt konsekvenstänk kring olyckor och faror. Ett paradigm är att det finns många 

starka färger i annonsen. Syntagmen av detta blir en lekfull och somrig känsla kring alkoholen 

som än en gång knyter an till sommar. Texten är i varierande storlekar och typsnitt, som 

förstärker den lekfulla och busiga känslan kring vinet och annonsen.  

4.1.5 Diskursen om ansvar 
Diskursen om ansvar kunde urskiljas då reklamskaparna visade olika skräckscenarier om att hur 

dåligt ansvar kan leda till förödande konsekvenser, samt att aktörerna bakom reklamen använder 

sig av ansiktsuttryck och kroppsspråk för att förmedla känslor som ångest och oro som är kopplat 

till ansvar. 

Reklamfilm 14: Systembolaget - Systrar  

En tjej pratar i telefon och går snabbt på en mörk gata. Hon säger ”Hej, det är Klara, 

Stellas storasyster. Stella. Stella i 9B”. Man hör sirener i bakgrunden. Hon kollar ner på 

telefonen och börjar sedan ringa igen.  

Det är Klara som innehar den interaktionella kontrollen, då det är hon som ringer upp personen 

och tar kontroll över samtalet. Då hon frågar efter Stella och hänvisar att hon är hennes 

storasyster kan det tolkas att hon är ute och letar efter henne. När hon säger att Stella går i 9B är 

det möjligt att personen hon ringer till går i samma klass eller i en parallellklass. Etos i detta 

sammanhang kan vara storasysterns oro över sin lillasyster, och att hon känner ett ansvar över 

henne. Att en 15-åring är försvunnen mitt i natten speglar en tonårslivsstil som präglas av 

ansvarslöshet. I texten ovan finns ingen modalitet, då hon enbart snabbt presenterar sig själv och 

vem hon frågar efter. Konnotationen är att Klara är orolig och har ångest, då hon ringer till 

personer hon inte känner (då hon presenterar sig) och är stressad i rösten då hon pratar snabbt. 

Hon går snabbt och är andfådd, vilket konnoterar att hon har letat efter henne under en längre tid. 

Sirenerna i bakgrunden konnoterar att något allvarligt har hänt och att det kan ha att göra med 

Klaras letande efter systern. Att hon ringer igen konnoterar att hon inte fått det svar hon ville och 

att hon är ännu mer villig att hitta sin syster. Myten här är att en storasyster ska ha ansvar över 

sin lillasyster, att det är hon som ska ha ansvar och fatta rätt beslut. Ett paradigm är uteslutandet 

av musik, det enda som hörs är hennes snabba fotsteg och sirenerna. Detta förstärker hennes 

panik. Kameravinklarna är ytterligare ett paradigm, då de har valt att filma henne med skakiga 

rörelser när hon går. Syntagmen av detta blir att man känner av hennes stress och oro. 

Hon säger i telefonen ”Vadå klättrat? Vilket jävla tak? Rasmus!”. Man hör avslutningstoner 

från andra sidan av telefonen. Klara skriker ”aahh” åt telefonen och böjer sig framåt. 

Texten ”Vill du ha hjälp att stå emot när ett yngre syskon ber om alkohol?” visas. 

Rasmus har den interaktionella kontrollen, då han väljer att avsluta samtalet. Rasmus har 

därmed styrt samtalet dit han vill då han valde att lägga på.”Vadå klättrat? Vilket jävla tak?” 

refererar till etos att kombinationen av klättring och tak kan vara förödande, vilket då bekräftar 

Klaras oro över systern. ”Rasmus!” är en uppmaning från Klara till Rasmus att förtydliga det som 

han just berättat. När Klara skriker rakt ut är det för att hon inte har ord att beskriva sin ångest 

och frustration. Skriket hänvisar till den ångest Klara känner över sitt eget beteende, brist på 

ansvar och varför hon har försatt sig och sin lillasyster i denna situation. Den sista texten refererar 

till det ansvarstagande som äldre måste ha när det kommer till langning av alkohol, och även det 

ansvar att kunna säga nej, vilket kan vara jobbigt. Även i detta stycke finns ingen modalitet, då 

hon enbart ställer korta frågor och inga påståenden. Konnotationen är att Rasmus är en vän till 

Stella och att de är på fest tillsammans, då Rasmus ger förvirrade svar och klickar henne när hon 
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ställer för många frågor. Han vet uppenbarligen vad som har hänt Stella, men väljer att inte 

berätta hela historien. Myten här är att berusade människor tenderar att ta mindre ansvar över sig 

själva, speciellt ungdomar. Ytterligare en myt är att det finns en förväntning att äldre syskon ska 

köpa ut till yngre syskon, att det inte är något konstigt. De paradigm som finns i stycket är 

detsamma som i det tidigare stycket, dock hör man framförallt bakgrundssorlet av bilar när 

avslutningstexten kommer upp. Syntagmen av detta är att hennes letande inte är slut och att 

trafiken symboliserar att Stella är försvunnen och någonstans därute.   

Reklamfilm 15: Systembolaget - Sanningen  

En kvinna står och kokar te. En tjej kommer in och säger ”mamma, äh, till helgen, skulle jag 

kunna få en flaska vin?”. Mamman tittar med stora ögon på henne, tekannan tjuter, 

mamman säger ”ja, det kan du få, om du lovar att ta det lugnt”. Tjejen ler. En scen visas när 

tjejen kommer vinglandes hem på natten med en vägkon på huvudet och en varningslampa. 

Hon rapar högt. Mamman visas igen som flämtar och säger ”nä, nä förresten, du får inget 

vin”. 

Tjejen har först den interaktionella kontrollen, då det är hon som ställer en fråga till mamman. 

Dock har mamman rätten att ge det slutgiltiga svaret, då hon är förälder, och det ger henne 

därmed mer inflytande i ett samtal med dottern. Det finns etos bakom första meningen, då en 

tonårstjej inte ska dricka alkohol. Det blir då uppenbart här är att tjejen har en livsstil och 

beteende att hon kan fråga sin mamma om alkohol, medan mamman tycker att det är okej att 

köpa ut om hon tar det lugnt. När mamman säger ”ja, det kan du få” är hon säker på att hon 

kommer att ge dottern en flaska vin till helgen, därmed har påståendet en hög modalitet och 

instämmande. När hon dock fortsätter meningen med ”om du lovar att ta det lugnt” förändras 

modaliteten i påståendet, då hon blir mer osäker om dottern kommer att sköta sig. 

Konnotationen är att tjejen ska på fest och vill dricka alkohol. Mamman svarar inte direkt och 

tittar stort på henne, vilket konnoterar att hon är osäker och obekväm redan från början. När tjejen 

kommer hem och vinglar tolkas hon som att hon är full, samt att hon har snott vägkonen och 

vägvarningslampan. Denna scen hände inte på riktigt, utan tolkas som ett scenario i mammans 

huvud. Mammans flämtning konnoterar att hon ångrar sitt beslut. Myten här är att många 

ungdomar frågar sina föräldrar om alkohol och att föräldrar säger ja, då tjejen inte verkar 

skämmas eller väva in den känsliga frågan. Myten är också att ungdomar inte kan ta ansvar över 

sig själva när de dricker alkohol. Ett paradigm är en tekanna som tjuter. Syntagmen av detta blir 

mammans ångest över frågan.  

Tjejen tittar under lugg och suckar. En scen visas när tjejen springer in med en flaska och 

skriker ”titta! Jag har fått fulsprit”. Hon tappar flaskan på golvet och det kommer ut rök 

från alkoholen. Mamman visas och säger ”ja, ja, okej då”. (…) Mamman i köket rynkar 

pannan och stammar fram ”nej, nä, nej.”. Tjejen säger ”kom igen då, snälla! Du vore så 

himla schysst.”. Texten ”Lätt är det inte” visas och mamman tittar ner, håller hårdare om 

kannan. ”Alla andra får faktiskt” säger tjejen. (…). 

Tjejen har framförallt den interaktionella kontrollen, då hon inte accepterar sin mammas svar, 

utan insisterar på att fortsätta samtalet.”Fulsprit” hänvisar till smuggelsprit, vilket genom etos kan 

kopplas till att dottern nu måste ta till andra medel för att hitta alkohol. Detta hänvisar också till 

att ungdomar har möjligheten att hitta ”fulsprit” och att det kan vara vanligare än vad man tror. 

”Alla andra får faktiskt” hänvisar också till etos i form av identiteter och livsstilar, då man är en 

bättre förälder om man köper ut. Modaliteten är hög i meningen ”Lätt är det inte” då den 

hänvisar till generella fakta som alla föräldrar känner till. Konnotationen här är att tjejen blir sur 
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när mamman säger nej, då hon suckar och tittar surt på mamman. Röken från alkoholen 

konnoterar att mamman tror att fulsprit är farligt och giftigt. Att mamman stammar, rynkar 

pannan och håller hårt i tekannan konnoterar att hon är osäker och inte vet vilket beslut hon ska 

fatta. Myten här är att alla val kan ge konsekvenser, och att det är förälderns ansvar att fatta rätt 

beslut för sina barn. Kameravinkeln som paradigm i detta stycke är att kameran sveper snabbt in 

och ut från de olika scenarierna. Syntagmen av detta är scenarierna inte är på riktigt, utan att 

åskådaren sveps in i hennes huvud.  

Annons 5 - Zenato (Amelia) 

Annonsens första mening är ”hyllade viner”, med ”signerade Alberto Zenato” precis därefter, 

något som ger intrycket att det är något extra med just dessa viner och att Alberto Zenato är en 

expert på området. Det blir därmed Albert Zenato som bär ansvaret över att vinet verkligen är så 

gott som de skriver, då han är en lärd person som man ska lita på. En av recensenterna är ”bästa 

grillvinerna, juli 2017” som menar att vinet är ”mjukt, elegant och följsamt”. De hänvisar därmed 

till etos i form av en sommarlivsstil, där gemenskapen vid grillen blir fulländad med detta vin. 

Den sista meningen ”Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor” är en 

ansvarstagande varningsskylt som med denna mening tar ansvar över konsumentens konsumtion 

och värnar om försiktighet kring vinet. Denna mening har en hög modalitet, då det inte är en 

persons åsikt utan faktabaserad sanning. Konnotationen här med presentationen av tre flaskor är 

att det finns många olika alternativ att välja mellan, samt att man kan dricka mycket av det. De 

mörka färgerna konnoterar att det är rödvin och att det finns en mystik kring vinet som skapar 

spänning kring det. Myten är att alkohol inte bör kombineras med arbete, då det försämrar 

förmågan och prestationen. Konsumerar personen alkohol och är lastbilschaufför blir det till och 

med olagligt. Det är även oansvarsfullt att vara berusad på jobbet, då man inte tar jobbet på allvar 

och upplevs som en oseriös person. Paradigmen i annonsen är den röda färgen på texten och den 

svarta färgen i bakgrunden. Syntagmen av dessa färger blir att den röda färgen symboliserar den 

röda druvan och sensualitet. De har även valt att lägga texten på ena sidan och bilden på den 

andra. Syntagmen av detta blir en mer strukturerad läsning, där läsaren först kan titta på texten 

och därefter på vinflaskorna. ”Hyllade viner” är som rubrik med förstorad text, vilket gör att det 

är det första läsaren ser och upplever.  

4.1.6 Diskursen om gemenskap 

Diskursen om gemenskap blev den mest övergripliga diskursen och blev tydlig då 

alkoholkonsumtion ansågs som en gemensam handling i alla reklamfilmer, då reklamfilmerna 

oftast innehöll flera personer och med skratt och humor symboliserade att alkoholen är en del av 

gemenskapen. 

Något som samtliga reklamfilmer och annonser har gemensamt i sin framställning av alkohol är 

att de grundar sig på en bild av gemenskap. Alkoholen blir en symbol för vänskap, kärlek och 

relationer och som knyter dem alla samman. Oavsett om det handlar om hälsa, kön, livsstil, 

beteende eller ansvarstagande så är framställningen av alkohol i filmerna och annonserna något 

som ska konsumeras gemensamt. Konsumtionen av alkohol blir en gemensam handling, och 

gemenskapen gör det mer acceptabelt och normativt att dricka alkohol oftare. Diskursen om 

gemenskap resulterar därmed i en hegemonisk diskurs, då den genomsyrar alla tidigare diskurser 

och blir en självklarhet. Gemenskapen ifrågasätts inte eller upplevs som problematisk, utan är 

ständigt närvarande i varje diskurs.  
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Inom den första diskursen om hälsa är det tydligt att gemenskap och relationer förbättrar 

välmående. Alkoholen är en förutsättning för gemenskapen, alltså blir alkoholen en indirekt 

faktor för bättre välmående och lycka. Även fast man väljer att träna själv så är alkoholen något 

som konsumeras tillsammans med andra. Människor som dricker tillsammans med andra upplevs 

ha en mer hälsosam inställning till alkohol, medan människor som dricker själva tenderar att ses 

som problematiska. Alkoholen är även en faktor som för samman människor, vilket i sin tur är 

bättre för hälsan och det generella välmående i vardagen. Att vara medveten om kalorier är ett 

tecken på en viss typ av livsstil med fokus på hälsa och kroppen, då du kan både träna med dina 

kompisar och sedan dricka en kalorisnålare öl tillsammans utan att hälsan försämras.  

I den andra diskursen om livsstil ses alkoholen som en självklar del av en glad och önskvärd 

livsstil. Det är en livsstil där du alltid är omringad av vänner, familj och kärlek och när man 

umgås tillsammans är alkoholen en given faktor. Semestrar görs också oftast med andra, där 

alkoholen förgyller de varma dagarna på stranden. Alkoholen konsumeras oftast med mat och är 

en given produkt på middagsbordet, samtidigt som att viss typ av mat (exempelvis ost och kex) 

kopplas till vin. Att tillhöra en viss typ av livsstil förutsätter också en gemenskap med vissa 

faktorer och attribut som människor bör förhålla sig till. Genom att flera går ihop tillsammans och 

väljer att begränsa sina valmöjligheter kring alkohol får andra en tryggare livsstil. Restriktionen 

av alkohol i Sverige delas av en hel nation och det blir därmed en gemensam handling och val att 

förhålla sig till detta.  

I den tredje diskursen om kön syns gemenskapen i könen, alltså att gemenskapen och 

inställningen till alkoholen ser annorlunda ut bland män och kvinnor. Reklamskaparna framställer 

att män tenderar att fokusera mer på alkohol än kvinnor, då de finner extrem glädje i alkohol och 

använder alkohol för att gömma eller förstärka vissa känslor. Men oavsett varför kvinnor och 

män dricker, gör de det tillsammans. Olika alkoholsorter riktas till olika kön, men själva 

konsumtionen av den är en gemensam handling. Reklamfilmen som mer var inriktad till kvinnor 

fokuserade på hennes egna njutning, medan reklamen till männen handlade om gemenskap i 

kompisgäng. Men ändå kan filmen om kvinnan tolkas som att hon får en väninna över, då hon 

ställer fram fler hallon och hela vinboxen på slutet.  

I den fjärde diskursen om beteende blir gemenskapen en form av grupptryck som kan påverka 

andra människors beteende och inställning till alkohol. Även att ett avvikande beteende gör att de 

övriga i gruppen blir obekväma då konsumering av alkohol ses som en gemensam handling där 

alla ska ha samma inställning till det. Alkohol kan förklara ett förändrat beteende, då alkoholen 

gör det mer accepterat att bete sig konstigt eller olämpligt i vissa sammanhang. Ungdomar anses i 

större utsträckning ha sämre kontroll över alkoholen än vuxna, medan det är mer normativt 

accepterat för ungdomar att ha ett sämre beteende kring alkohol än vuxna. Alkoholen blir även en 

ingångsport till en viss typ av gemenskap för ungdomar, då det blir lättare att prata med varandra 

och träffa nya personer i festsammanhang.  

I den sista diskursen om ansvar syns gemenskapen då att ta ansvar kan bidra till ett starkare band 

till varandra. Genom att tänja på ansvarsgränserna kan också personer komma närmare varandra, 

då de hjälper varandra och delar med sig av sina planer. Att ta ansvar över en person förutsätter 

en gemenskap mellan de personerna, då de tycker om varandra så mycket att de vill se till att 

inget dåligt händer. Att inte erbjuda alkohol till en yngre person kan göra att den yngre personen 

exkluderas från sin gemenskap, och att det blir ett ansvar från den äldre att se till att inte detta 

sker. De framställer att ungdomar inte kan dricka ansvarsfullt och att äldre därmed måste ta 
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ansvar över dem. Genom att varna för eventuella risker med alkohol tar man ett ansvar över att 

människor inte råkar illa ut. 

4.2 Sammanfattning av analys och resultat 
Alkoholen i våra valda reklamfilmer och annonser resulterade i sex diskursiva teman; diskursen 

om hälsa, diskursen om livsstil, diskursen om kön, diskursen om beteende, diskursen om ansvar 

och diskursen om gemenskap. Diskursen om gemenskap var den mest dominerande och 

förekommande diskursen i materialet. Inom diskursen om hälsa låg fokuset på alkohol som ett 

verktyg för bättre hälsa och som skapar lycka och välmående hos sina konsumenter. Här används 

myter kring hälsa och träning för att få alkoholen i bättre dager. Reklamskaparna använde sig 

även av rörelser, kameravinklar och studier för att koppla alkoholen till träning och välmående.  

I diskursen om livsstil spelade aktörerna bakom reklamen på att alkoholen är en naturlig del av en 

lycklig och önskvärd livsstil. Reklamskaparna använde sig av symboliska miljöer, färger och 

personer för att påvisa när, var och hur människor ska konsumera alkohol och i vilket syfte. 

Användandet av välkända kändisar gör även att de når ut till en viss målgrupp och livsstil. I 

diskursen om kön använde aktörerna bakom reklamen stereotypiska könsroller och egenskaper 

för att nå ut till ett av könen. De använde normativa färger (rosa till kvinnor och blått till killar), 

uttryck och beteenden kring en viss typ av alkohol som därmed ska upplevas attraktivt för 

antingen kvinnor eller män. Inom diskursen om beteende visades olika scenarier där de med 

metaforer och ironi påvisar hur alkoholen ändrar människors beteenden. Även hur människor 

använder sig av uttryck och gester för att få andra att dricka mer. I diskursen om ansvar låg 

fokuset på att alkohol är något som förutsätter ansvar, antingen från den som konsumerar alkohol 

eller folk runtomkring. Genom den interaktionella kontrollen kan övertalning användas, vilket 

påvisar svårigheter i att ta ansvar och veta vilket val som är rätt eller fel. I den sista och mest 

övergripande diskursen om gemenskap var alla de övriga diskurserna närvarande. Här använde 

sig reklamskaparna av normer, värderingar, grupptryck, identiteter och livsstilar för att påvisa att 

alkoholkonsumtion är en gemensam handling och som blir mer accepterat om det görs i grupp.   

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi gå igenom uppsatsens delar och redogöra för hur vi har gått tillväga för 

att uppnå uppsatsens syfte. Vi kommer även att föra en diskussion där vi kopplar resultatet till 

den tidigare forskningen, teori, metod och samhällelig relevans. Här kommer även de två sista 

stegen i Faircloughs modell, diskursiv och social praktik, att presenteras. Vi har valt att ha dessa 

två steg i diskussionen då de främst för en diskussion angående bland annat anledningar bakom 

diskursernas position och utformning. I den sociala praktiken diskuteras diskurserna utifrån 

sociala strukturer i samhället som därmed är mer relevant i detta avsnitt. Vi kommer även att 

presentera och tillämpa Baumans teori om konsumtion och konsumtionssamhälle, både inom den 

diskursiva och sociala praktiken. Kultur kommer även tas upp och tillämpas i diskussionen. 

5.1 Syfte och frågeställningar 
Det syfte och de frågeställningar som vi har ämnat att besvara med vår uppsats är att undersöka 

utifrån en kritisk diskursanalys och en semiotisk analys hur framställningen av alkohol ser ut i 

reklamfilmer och annonser. Vi anser att vi har besvarat vårt syfte och frågeställningar utifrån det 

resultat som har framgått i vår analys. Vi har valt specifika analytiska verktyg från både 

semiotiken och den kritiska diskursanalysen (såsom interaktionell kontroll, etos, myt etc) som är 

relevanta för vår analys, för att hitta mönster och återkommande teman som därmed resulterade i 
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våra valda diskurser. Inom diskurserna låg fokuset på att undersöka hur reklamskaparna använder 

sig av normer, värderingar, kameravinklar, färger, musik och symboler för att framhäva känslor, 

reflektioner och en önskvärd livsstil kring alkoholen. Människor tenderar att se livsstilar som 

önskvärda varor, vilket reklamskapare och företag utnyttjar i försäljande och konsumistiskt syfte. 

Detta blev tydligt i vårt resultat, då livsstilar och bättre hälsa kopplades till produkten. Analysen 

resulterade i sex olika diskurser, nämligen diskurserna hälsa, livsstil, kön, beteende, ansvar och 

gemenskap. Diskursen om gemenskap var den mest framträdande och överordnade diskursen av 

dem, då den kunde urskiljas i de övriga diskurserna. Diskurserna om beteende och ansvar sågs i 

de svenskägda reklamfilmerna och annonserna (Systembolaget, IQ och Amelia), vilket kan bero 

på att de är tvungna att följa svensk lagstiftning om restriktioner kring alkoholreklam. De andra 

diskurserna urskildes framförallt från filmer och annonser från utlandet och som inte har samma 

begränsningar som de svenska. Diskurserna hade med största sannolikhet sett annorlunda ut om 

EU delade Sveriges syn på alkohol, eller tvärtom. I den diskursiva praktiken uppfattade vi de 

bakomliggande anledningarna och verktygen (såsom restriktioner, könsnormer, humor och 

skräck) som reklamskaparna valt att använda i sin framställning, samt vad de uppnår med detta. 

Sedan ställde vi våra utvalda diskurser i relation med större sociala praktiker som finns 

närvarande i dagens samhälle, för att se hur diskurserna påverkas av sociala strömningar. Här 

tittade vi på hur diskurserna påverkas av hur de kulturella, politiska och ekonomiska praktikerna 

ser ut i det svenska samhället. Dessa praktiker är av hög relevans, då de påverkar diskurserna 

genom lagar, normer och värderingar.  

5.2 Tidigare forskning 
Inom det första temat i den tidigare forskningen om reklamens inflytande såg vi likheter mellan 

vårt resultat och forskningen, då den statliga utredningen uppmärksammar hur alkoholreklamen 

förändrar beteenden kring alkohol, vilket klargörs i vår studie då en av våra diskurser är just om 

beteende. I diskursen om beteende blev det tydligt att reklamskaparna vill tydliggöra hur 

människors beteenden förändras i och med konsumtion kring alkohol, samt hur människor väljer 

att påverka andras beteenden genom grupptryck. Den statliga utredningen menar att 

alkoholreklam även kan ha en reducerande effekt på människors konsumtionsvanor, något som 

urskiljs i vårt resultat i Systembolagets och IQ:s reklamfilmer, då dessa filmer uppmanar 

människor att dricka mindre och reflektera över sina alkoholvanor. Eftersom Sverige har en 

alkoholkultur där konsumtion av alkohol ses som något som måste problematiseras och 

diskuteras, speglas det i de avhållsamma reklamerna från Systembolaget och IQ. 

Studien av Martiono, et al. (2015) menade även att reklamskapare väljer att exponera alkoholen i 

flera olika miljöer i en reklamfilm för att förtydliga alla möjligheter som finns till konsumtion. 

Detta är en likhet med vårt resultat, då reklamfilmen ”Träning” av Systembolaget visade flera 

olika scenarier där alkoholkonsumtion försiggår (middag, dansgolv, pub, bar). I studien av 

Zwarum och Farrar (2009) menar de att reklamenskaparna tenderar att använda sig av välkända 

personer för att nå ut till ungdomar och fånga deras uppmärksamhet. Detta är en likhet med vår 

studie, då flera av våra reklamfilmer och annonser använde sig av kändisar för att nå ut till en viss 

målgrupp och få människor att kunna relatera med personerna i reklamen. Samma studie som 

ovan samt studien av Pendelton, Smith och Roberts (1991) menade att öl är den mest exponerade 

alkoholsorten i reklam. Detta är något som inte uppfattades i vår undersökning, då reklam för vin 

var minst lika förekommande. Även när vi sökte på Youtube efter reklamfilmer var det främst 

reklam för vin som kom upp. Detta kan kopplas till den historiska, svenska kulturen som alltid 

har innefattat öl i olika former. Vinet upplevs därmed som en kontinental produkt som ska föra 

tankarna till utlandet och exotiska platser. Att vinet därmed får mer utrymme i reklamen kan bero 
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på att vinåterförsäljare försöker etablera sig i den svenska kulturen. Eftersom öl alltid har varit en 

självklar produkt i den svenska alkoholkulturen behöver ölbryggerier eventuellt inte 

marknadsföra sig i samma utsträckning.  

I det andra temat om de som blir påverkade av alkoholreklam finns det en likhet mellan att 

aktörerna bakom reklamen tenderar att forma alkoholen till sociala sammanhang och vårt resultat. 

I vårt resultat fann vi att väldigt många reklamer associerade alkoholen till positiva attribut, 

såsom middagar, vänner, sommar och resor. Alkoholen marknadsförs därmed inte som enbart en 

produkt, utan som relationer och gemenskap. Detta gör även att reklamen riktas till en viss 

samhällsklass och kulturell tillhörighet där människor har råd och tid att åka utomlands, arrangera 

middagar och träffa vänner. Många muslimer eller andra religiösa grupper dricker exempelvis 

inte alkohol och reklamen riktas därmed inte till dem, utan till andra målgrupper där konsumtion 

av alkohol är acceptabelt. I temat om könen i reklamen blir de kulturella och stereotypiska 

normerna om könen relevanta i både den tidigare forskningen och i vår studie. Törrönen (2009) 

menar att reklam använder sig av nutida uppfattningar om könen för att skapa igenkänning bland 

åskådarna. Detta sågs tydligt i vårt resultat, då diskursen om kön var närvarande och la fokus på 

hur reklamskaparna använde sig av stereotypiska färger, ordval, mode och intressen för att 

intressera de olika könen. Dessa stereotypiska uppfattningar hänvisar till de kulturella synsätt och 

värderingar som finns på kvinnor och män idag. Hur man ser på manligt och kvinnligt kopplat till 

alkoholkonsumtion har sett olika ut, där kvinnligt drickande förr sågs som oanständigt. Idag är 

det mer jämställt i synsättet, dock kan dessa äldre värderingar leva kvar i reklamen. Reklam om 

vin (som är lättare alkohol) i vårt material hade kvinnliga attribut och riktades till kvinnor, medan 

starksprit riktades till män. Dock i en studie av Bogren (2011) fann vi en skillnad mellan studien 

och vårt resultat. Bogrens studie visade att det fanns skillnader i hur kvinnor och män dricker, att 

kvinnor blir mer informerade via reklam om problematiken kring alkohol, samt att kvinnor som 

dricker mycket kopplas till ett manligt attribut och upplevs problematiskt för kvinnor. Detta är 

något som vi i vårt material inte har kunnat se. Männen och kvinnorna dricker både ungefär i 

samma mängd i alla filmer och annonser, bara olika typer av alkohol. Det fanns heller ingen 

negativ klang mot kvinnornas konsumtion gentemot männens. Detta kan då bero på att reklamer 

med sexistiska attribut skulle uppmärksammas i större utsträckning idag än vad det skulle ha gjort 

mellan åren 2000–2008 (då Bogren hämtade sitt material till studien), och därför såg vi inte det i 

vårt nyare material.  

I det sista temat, staten, alkoholen och reklamen, blir det tydligt i Suttons studie (1998) att staten 

har önskan att kontrollera och reglera alkoholreklamen som visas och produceras. Detta framgår 

även i vårt resultat då Systembolaget (som är statligt ägd) speglar statens värderingar och lagar, 

och vill med sin reklam uppmana till en mer reflekterande och restriktiv syn på 

alkoholkonsumtion bland svenskarna. IQ fungerar som ett dotterbolag till Systembolaget, där 

även deras reklamfilmer speglar Sveriges syn på alkohol. Sutton (1998) menar att problematiken 

kring alkohol är ett socialt och samhälleligt problem, och att ansvaret inte ligger på individnivå 

utan på staten. Detta gör att staten vill ha kontroll över hur och i vilket sammanhang som 

människor blir exponerade för alkohol, för att själva förmedla en avgränsad bild av alkoholen. Då 

fler av våra filmer och annonser gav en positiv syn av alkohol, och som sänds från utlandet, kan 

inte staten helt kontrollera bilden av alkoholen som framställs i samhället. Det bildas därmed en 

maktkamp mellan de utlandsägda kanalerna som visar alkohol och de svenskägda, där en av dem 

vill vinna möjligheten att generera vad som ska upplevas som sant om alkohol.  
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5.3 Teoretisk och begreppslig referensram 
 

5.3.1 Baumans konsumtionsteori 
Bauman menar att det finns en konsumistisk kultur i samhället, som han definierar som 

människors oreflekterade val av livsmål och sätt att uppnå dessa, vad som lockar människan till 

att agera och vad som får de att avstå från vissa saker. Denna form av samhälle representerar den 

typ av samhälle som uppmuntrar, främjar och utökar människors val av en livsstil och livsstruktur 

som prioriterar konsumtionen i samhället och gör motstånd till andra kulturdomäner som finns 

tillgängliga (Bauman, 2008, s. 62-63). Tiden i det konsumistiska samhället följer inte en linjär 

eller en cirkulär linje, utan den är nu uppbruten i olika punkter där nästa tidpunkt utlovar nya 

möjligheter att kunna förverkliga sig själv. Detta kallar Bauman för pointilliserad tid (Bauman, 

2008, s. 41). Genom pointillistisk tid kan människan uppfylla sina begär här och nu genom 

konsumtion. Bauman menar att människans vardagliga och grundläggande behov och begär 

omvandlas till den mest väsentliga och drivande drivkraften i samhället, något som han väljer att 

definiera som konsumism. Denna drivkraft lägger grunden för samhällets och dess medborgares 

syn på identitet och livsval (Bauman, 2008, s. 36). Människor är både marknadsvaror och 

marknadsför de varor de erbjuder. Oavsett hur de gör detta och i vilket sammanhang, försiggår 

det en konstant marknadsföring i samhället som dess medborgare måste ta del av för att få ta del 

av samhället (Bauman, 2008, s.13). Precis som konsumtionen av varor förekommer konsumtion 

av identiteter. Människors varor blir en del av identiteten och människan strävar efter att alltid 

hitta förbättrade identiteter och livsstilar, alltså bättre saker att köpa (Bauman, 1998, s. 47). Detta 

i sin tur utnyttjas av företagen, då de använder detta för att marknadsföra livsstilar kring en 

produkt som människor ska finna eftersträvansvärd och vilja konsumera. Denna teori om 

konsumtion är relevant för vår studie då den uppmärksammar hur marknadsföring använder sig 

av verktyg för att förmedla en viss livsstil till en produkt som människor i sin tur kan välja att 

anamma till sig själva. Även hur konsumtionen förstärks i dagens samhälle då marknadsföring 

ständigt är i fokus. Baumans teori är passande till vår studie då konsumtion ligger i stort fokus, 

samt att reklamskaparna tenderar att forma reklamen kring livsstilar och identiteter som 

människor enligt Bauman konsumerar för att förbättra sig själva.     

5.3.2 Diskursiv praktik 
I den diskursiva praktiken kommer de ovan nämnda diskurserna att positioneras i den 

diskursordning som existerar inom alkoholen i reklam, där den hegemoniska kampen mellan 

diskurserna kommer att urskiljas och kartläggas. Fairclough menar att dominans är en viktig 

aspekt inom en diskursordning, då vissa sätt att framställa alkoholen är mer dominerande och 

normativa än andra (Fairclough, 2001, s. 235). Vidare kommer reklamen undersökas om de 

använder sig av vissa symboliska attribut eller val att uttrycka sig för att få fram ett visst budskap 

till en viss målgrupp. Även eventuella anledningar till att reklamskaparna valt vissa språkliga och 

visuella verktyg i sin framställning. Diskursen om gemenskap är närvarande i alla andra 

diskurser, och har därmed vunnit kampen mellan de övriga diskurserna i diskursordningen om 

vad som ska upplevas som sanning i samhället. De övriga diskurserna placeras i 

diskursordningen, där de kämpar och strävar efter att få representera sanningen om området. Kön 

och livsstil är de diskurser som vi kunde se fanns i större utsträckning i reklamen än de övriga 

diskurserna, och innehar även dem en hög maktposition i ordningen. Diskursen om livsstil och 

kön blir därmed de största konkurrenterna till diskursen om gemenskap, men diskursen om 

gemenskap blir vinnaren då den även finns tillgänglig i svenska kulturella värderingar där alkohol 

intas under högtider, fester och andra sociala sammanhang. De övriga diskurserna om hälsa, 
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beteende och ansvar fick minst utrymme på fältet och därmed inom maktförhållandena. De 

upplevs inte lika självklara som diskurserna om livsstil, kön och gemenskap och positionerades 

därmed lägre i diskursordningen. Dessa upplevdes inte som självklara då reklamskaparna aktivt 

behövde lägga fokus på hälsan, beteendet och ansvaret för att förmedla sitt budskap, medan de 

mer dominerade diskurserna upplevdes automatiskt som normativa och behövdes inte reflekteras 

över. Det är anmärkningsvärt att de diskurser som vi kunde se i främst de reklamfilmer som 

visades från utlandet är de som positioneras högre upp i diskursordningen. Att använda livsstil 

som ett verktyg för marknadsföringen är effektivt i bemärkelse att få fram sitt budskap med 

reklamfilmen (både positivt och negativt). Vi kunde därmed se att diskursen om livsstil var mer 

eller mindre närvarande i samtliga filmer och annonser. Kön är också ett slagkraftigt verktyg för 

reklamskaparna att nå ut till konsumenterna, då de kan spela på stereotypiska könsroller som 

människor kan känna igen. De kan använda dessa könsnormer i form av humor och igenkänning. 

När en reklamfilm eller annons ska produceras har de denna diskursordning att vända sig till och 

diskurserna hälsa, livsstil, kön, beteenden, ansvar och gemenskap tillgängliga att använda sig av. 

Diskursen om gemenskap blir inom vårt område den mest dominerande diskursen, då den är 

kulturellt bunden till hur svenskar förhåller sig till konsumerandet av alkohol. I modern tid ligger 

större fokus på alkohol som ett kollektivt problem, vilka faktorer i samhället och i omgivningen 

som gör att folk dricker mer och hur man tillsammans ska lösa dessa problem. Kollektivet och 

gemenskapen är i större fokus, vilket blev tydligt i vårt empiriska material.  

Anledningen till att vissa reklamfilmer och annonser i vårt material ser annorlunda ut i sin 

framställning av alkohol är att de är producerade i olika länder. De svenskproducerade filmerna 

har en mer restriktiv syn på alkoholen och vill uppmärksamma om problematiken kring alkohol, 

då de följer svensk lag och svenska värderingar. De övriga reklamfilmerna har visats i Sverige på 

utländskt ägda kanaler (såsom TV3, Kanal 5, Kanal 9 och TV8) som därmed följer mer öppnare 

gränser kring hur alkoholen får presenteras i reklamen. Det finns alltså olika värderingar och 

förhållningssätt bakom reklamfilmerna som gör att de använder sig av olika verktyg och 

tillvägagångssätt i sin framställning. Bauman menar att den typ av samhälle som finns idag 

uppmanar och rekommenderar till ökad konsumtion, något som vårt resultat kan kopplas till då vi 

kunde se att vissa av reklamskaparna använde sig av symboler och meningsskapande verktyg för 

att uppfordra till ökad konsumtion av alkohol.  

De valda annonserna har tagits från tidningar och magasin som säljs i Sverige, men tre utav dem 

(Elle, Maxim och Mens Journal) är tryckta utomlands. De övriga två är tryckta i Sverige 

(Amelia). Detta gör att annonserna från de utländska tidningarna har möjlighet att koppla 

alkoholen till särskilda personer eller livsstilar, något som är förbjudet inom Sverige. De 

använder sig därmed av kändisar, uttryck och färger för att nå ut till en specifik målgrupp eller 

livsstil. Då de svensktryckta annonserna måste följa Sveriges restriktioner kring alkohol blir 

dessa annonser mer neutrala i färgerna och mindre uttrycksfulla, då fokuset enbart ska ligga på 

själva alkoholen och inte vad som händer runtomkring.  

I diskursen om kön använder aktörerna bakom reklamen många stereotypiska könsnormer för att 

uttrycka ett särskilt budskap och målgrupp. Att kunna skämta och vrida på könsnormerna i 

reklam visar även på att gränserna för könsnormerna sträcks ut och är inte lika statiskt som förut. 

Ungdomar används i reklam för att kunna väcka varningssignaler hos vuxna med 

alkoholkonsumtion kring yngre och langning. Genom att visa skräckscenarier blir det ett verktyg 

för att avskräcka föräldrarna från att ge alkohol till sina barn och att ta mer ansvar. Användandet 

av humor, ironi och metaforer positionerar situationer och värderingar i motsatsförhållande för att 

förstärka problematiken kring alkoholen och väcka till reflektion hos samtliga konsumenter. 
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Välkända symboler såsom klädesmärken väcker igenkänning hos en målgrupp (exempelvis Nike-

symbolen riktar sig till träningsmedvetna), samtidigt som rosa solglasögon och hallon ska 

symbolisera sommar och rikta sig mot kvinnor. Exotiska miljöer väcker intresse att åka 

utomlands, och genom att kombinera det med alkohol resulterar det att semester associeras med 

alkoholkonsumtion. Då sommaren är starkt bunden med semester använder reklamskaparna 

sommaren som meningsbärande symbol för att förstärka känslan av njutning och välmående, som 

blir ännu bättre med alkohol. Aktörerna bakom reklamen använder sig därmed av flera 

meningsbärande symboler för att associera det med känslor och målgrupper. De reklamfilmer 

som kom från statliga institutioner och verksamheter använder dessa symboler för att väcka 

reflektion och eftertanke kring alkohol, med syfte att avgränsa konsumtionen. De reklamfilmer 

som producerats av alkoholföretagen själva använder sig av meningsbärande verktyg för att 

associera alkoholen med en viss önskvärd livsstil med enbart positiva effekter.  

5.3.3 Social praktik  
Sociala praktiker innehåller olika former av det sociala livet och kan vara ekonomiskt, politiskt 

och kulturellt. Alla praktiker innehåller semiotiska attribut och är mer eller mindre stabiliserade. 

Dessa praktiker står i ett dialektiskt förhållande till varandra och påverkar varandra ömsesidigt 

(Fairclough, 2001, s. 234). Diskursordningen är därmed påverkad av de sociala praktikerna i 

samhället, något som vi kommer att förklara vidare i denna del av analysen.  

Reklam är kulturellt, politiskt och historiskt bunden till sin tid, och sättet att producera reklam 

grundar sig i de diskurser som finns tillgängliga på området, alltså hur man pratar om fenomenet 

idag. Rent politiskt har Sverige alltid varit mer restriktiva mot alkohol än övriga Europa, då 

alkoholen alltid har setts som ett samhällsproblem hos svenskarna (Sutton, 1998, s. 15). Sveriges 

försök till hårdare lagstiftning kring alkoholen har nekats av EU-kommissionen. Statens monopol 

över alkoholförsäljningen bekräftar den svenska strävan att ha kontroll över svenskarnas 

alkoholvanor och utmärka sig gentemot övriga Europa. Denna kontroll blir därmed en form av 

maktutövande från staten att ha insyn i människors konsumtionsvanor och livsstilar. De har själva 

gett sig rätten att begränsa människors och företags möjligheter till konsumtion och försäljning, 

vilket i sin tur också påverkar det synsätt som idag finns i Sverige till alkoholen. Detta 

återhållsamma synsätt på alkohol påverkar därmed diskursordningen inom vårt 

forskningsområde, då diskursen om ansvar och beteende uppstår från Systembolaget och IQ:s 

vädjan att informera och upplysa om problematiken kring alkoholen. Staten fungerar därför som 

en aktör bakom reklamen, som är anledningen till att det även finns reklam med avvärjande syfte. 

Att Sverige har specifika regler för hur alkoholannonser ska se ut märktes tydligt i våra valda 

annonser, och skilde sig därmed från utlandsägda annonser då värderingarna och lagarna ser 

annorlunda ut där. De politiska ståndtaganden i Sverige kring alkohol påverkar därmed vilka 

diskurser som finns tillgängliga på området.  

Den politiska praktiken för oss vidare till den kulturella praktiken i vår analys, då politiska 

åtaganden och lagar står i ett dialektiskt förhållande till den kulturella praktiken. Kulturen i ett 

land påverkar vilka lagar som skapas och anses rimliga, medan dessa lagar i sin tur påverkar 

kulturen. Stier (2004, s. 27) anser att det mest fundamentala i en kultur är att den representerar 

många olika sociala uppfattningar och strukturer i samhället som härstammar från gemensamma 

normer, värderingar och beteenden. Alkohol har en social funktion i det svenska samhället som är 

starkt bunden till kulturen, då alkohol förknippas med vissa högtider, helger och säsonger på året. 

Kulturen har därmed makten att presentera vad som ska uppfattas som normativt och accepterat 

kring alkohol och konsumtion. Alkoholen i vårt material förknippades i de flesta fall med de 

tillfällen som är socialt och kulturell accepterat att konsumera alkohol i Sverige, alltså på 
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semestern, kvällar, vid fest, middag och under sommarn. I andra kulturer hade eventuellt andra 

diskurser funnits närvarande inom området, då framställningen av alkohol i reklam hade skilts sig 

utifrån deras värderingar och normer kring alkohol.  

Den ekonomiska praktiken påverkar diskursordningen och dess diskurser inom vårt område, då 

reklamen är ett verktyg för försäljning och marknadsföring. För att alkoholföretag ska kunna 

ackumulera kapital måste de få människor att konsumera just deras produkter, och grundar 

därmed sin reklam i syfte om att nå vissa målgrupper med hjälp av meningsbärande symboler 

som ska upplevas önskvärt hos konsumenten. Systembolaget och IQ driver inte sin reklam med 

ett försäljande och uppmanande syfte, utan upplysande. Dock är de påverkade av den ekonomiska 

praktiken, då återhållsamhet kring alkohol kan minska olyckor, brott och missbruk och därmed 

ekonomisk belastning på sjukhus och domstolar. Att Systembolaget dessutom har monopol på 

alkoholen gör att de kan bestämma skatt, neka människor att köpa och är de som har rätt att sätta 

priset på alkoholen i den svenska alkoholmarknaden. Detta gör också att alkoholföretag och 

leverantörer inte har samma möjlighet till försäljning, då det ekonomiska utrymmet är begränsat. 

Bauman menar att människor alltid strävar efter förbättrade livsstilar och identiteter, något som 

företagen i sin tur utnyttjar i sin marknadsföring. I vårt material såg vi att många företag valt att 

fokusera sin reklam runt en specifik livsstil och identitet, som därmed ska vara lockande för 

konsumenten att konsumera för att få ta del av dessa önskvärda attribut. Konsumtion är en 

bärande del av den ekonomiska strukturen i samhället, och är en del av människors vardagsliv 

och val. Bauman menar att konsumtion grundar sig i att människor vill tillfredsställa sina begär, 

vilket aktörerna bakom reklamen menar att alkoholen gör. I studien av Martino, et al., förtydligar 

de kopplingen mellan värderingar kring konsumtion av alkohol i förhållande till dess exponering 

i reklam, då det påverkar när, varför och hur individer väljer att konsumera alkohol. Eftersom 

reklam får ett sådant brett utrymme i människors vardagsliv ger det också många möjligheter till 

människor att förverkliga sig själva genom konsumtion, vilket i sin tur speglar de diskurser som 

vi kunnat urskilja då de handlar om livsstil och beteende.  

5.3.4 Val av teoretiskt angreppssätt 
Socialkonstruktionismen har varit en givande teoriansats i vår uppsats, då den har gett oss 

förståelsen av hur människor använder språket för att forma och skapa mening i sin omgivning. I 

vårt resultat blev det tydligt att användandet av meningsbärande symboler och språkbruk 

genererar en framställning och uppfattning om ett visst fenomen som ska anses sann av dess 

användare. Kulturen och den samtid som vi lever i har en stark påverkan på människans omvärld 

och vad som ska upplevas som sant, något som vi ville uppmärksamma i den sociala och 

diskursiva praktiken. Då diskursen om gemenskap var vår mest överordnade diskurs i resultatet är 

interaktion mellan människor en stor del i meningsskapande, något som socialkonstruktionismen 

lägger stort fokus på. Gemenskapen kring alkohol blir desto mer tydlig i och med att svenskarnas 

alkoholkultur uppmanar och förutsätter en konsumtion av alkohol. Tillsammans skålar 

svenskarna, sjunger speciella snaps-visor och anordnar fester vid särskilda högtider där alkoholen 

är en given grundpelare. Dryckeslekar på fester arrangeras för att människor ska lära känna 

varandra, där alkoholen fungerar som medlaren mellan människor. Socialkonstruktionismen 

menar att det är genom interaktion med varandra som människor skapar och ger mening till sin 

omgivning. Genom att människor väljer att interagera med varandra via alkoholen, ger det 

alkoholen meningsbärande attribut som genom sin starkt kulturella anknytning är svår att 

problematisera. Detta gör att svenskar alltid måste ha en legitim anledning till att dricka, antingen 

på högtider eller på fester. På studenten hängs en flaska mousserande runt studenten, ”gravöl” 

dricks efter begravningar, bröllop avslutas med en fest och fredagar firas med en box vin bara för 
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att ”det är ju ändå fredag”. Alla dessa möjligheter till konsumtion av alkohol kan kopplas till 

Baumans teori om pointilliserad tid, som menas att det finns många olika möjligheter till att 

förverkliga sig själv i det konsumistiska samhället. Att den svenska kulturen kring erbjuder flera 

alternativ till att konsumera alkohol, som reklamskaparna drar nytta av i sin marknadsföring, 

bidrar detta till hur människor effektivt kan uppfylla sina begär och förverkliga sig själva genom 

alkoholen på många olika sätt vid många olika tillfällen.    

Valet av socialkonstruktionismen som teoretisk utgångspunkt var inte ett självklart val från 

början, då även realismen fanns i åtanke. Bauman blev ett naturligt val för oss då hans teori om 

konsumtion kunde tillämpas på vårt syfte i uppsatsen. I analysen och resultat blev det tydligt att 

viss alkoholreklam uppmanar till konsumtion och inriktar sig till människors begär att hitta 

önskvärda identiteter, då de knyter samman sin produkt till en viss typ av önskvärd livsstil. 

Baumans teori om att människor brukar varor som om de vore identiteter blev därmed tydligt i 

vår studie, då reklamskaparna använde identitetsskapande kring alkoholen för att sälja in den som 

en önskad identitet. Då aktörerna bakom reklamen vill koppla alkoholen och positiva känslor 

kring bättre identiteter kan det kopplas till teorin att människor alltid vill hitta nya, förbättrade 

identiteter och gör detta via konsumtion av varor. Reklam och marknadsföring är stora verktyg 

för att konsumtionen ska gå runt, då den exponerar samhällsmedborgarna för önskade attribut 

som är direkt kopplade till produkten som marknadsförs.  

5.4 Metod 
Den kritiska diskursanalysen med Faircloughs perspektiv och tredimensionella modell var en väl 

lämpad metod för vår typ av uppsats. Textanalysen fungerar bra som ett första steg i analysen för 

att urskilja språkbruk, sätt att uttrycka sig och hur interaktionerna ser ut. Analysen, tillsammans 

med den semiotiska analysen gav oss de verktyg som behövdes för att kunna urskilja våra valda 

diskurser ur materialet. Enbart en textuell analys hade inte varit tillräcklig då den inte 

uppmärksammar dessa komponenter, men tillsammans kunde analysen bli fullständig. Inom den 

diskursiva praktiken kunde vi positionera diskurserna i maktförhållande i diskursordningen, samt 

redogöra och reflektera över anledningar bakom reklamskaparnas metoder i framställningen av 

alkohol. Det sista steget i Faircloughs modell, den sociala praktiken, gav oss möjligheten att 

koppla diskurserna till samhälleliga strukturer, såsom kultur, politik och ekonomi. Konsumtion 

blev en relevant teoriaspekt, då konsumtion är starkt bunden till kulturen. Det ligger i svenskarnas 

kultur att köpa med sig alkohol från resor, exempelvis åka till Tyskland eller Danmark för att 

hitta billigare sätt att konsumera alkohol. Att åka på finlandsfärja förutsätter ett besök på tax-

freen, samt att man köper med sig alkohol hem. Den kritiska diskursanalysen passade därmed bra 

även till vår teoretiska aspekt, då den uppmärksammar nya perspektiv och knyter an till 

strömningar i samhället.  

5.5 Samhällelig relevans och självkritik  
Vår uppsats har en relevans i samhället då reklam och konsumtion är i fokus i vår samtid, och 

som utvecklas och hittar nya plattformar hela tiden. Det fanns heller inte mycket tidigare 

uppsatser eller studier som grundar sig utifrån en kombinerad semiotisk- och kritisk 

diskursanalytisk analys, vilket skapade vårt intresse att göra denna typ av uppsats. Alkoholen är 

både historiskt och kulturellt bunden, med många spridda värderingar som kan bli mer konkreta 

om de kartläggs som vi gjort i vår studie. Det är inte enbart en målgrupp som berörs, utan alkohol 

går ut till många olika åldrar, kön, livsstilar och samhällsnivåer. Den kritiska diskursanalysen har 

ett stort fokus på att synliggöra strukturer och anledningar bakom de saker som vi upplever som 

självklart, samt ifrågasätta dessa. Alkoholreklam är ofta något som tas för givet, och vi har med 
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denna uppsats försökt generera ett djupare synsätt på reklamen. Då den tidigare forskningen 

klargör att många ungdomar får sin första uppfattning om alkoholen via reklam, är det relevant att 

undersöka hur alkoholen ser ut i reklamen för en djupare förståelse till ungdomars och vuxnas 

konsumtion och förhållningssätt till alkohol. Synen på alkohol skiljer sig mycket mellan länder, 

även i Europa, vilket klargör att det är starkt bundet till hur samhällsstrukturen och kulturen ser ut 

i landet. I den sociala praktiken påvisar vi hur de diskurser som vi hittat i vår studie kan ställas i 

relation till samhälleliga strukturer och tydliggör därmed vikten av denna typ av analys i vårt 

samtida samhälle.  

Trots att materialet är begränsat, anser vi att uppsatsen ändå är rimlig och har relevans utifrån vårt 

material. Våra egna kulturella och sociala attribut kan ha haft en påverkan på det material som vi 

valt att använda oss av, även om vi i största mån försökte hitta en sådan stor variation som 

möjligt. Detta kan i sin tur påverka resultatet, då andra filmer och annonser hade kunnat påvisa 

något annat. Då vi är en del av det konsumtionssamhälle som Bauman uttrycker kan det ha haft 

en påverkan på hur vi upplever alkoholen som en konsumtionsvara. Ett av problemen som vi 

stötte på var bristen på utrymme i analysen. Från början var det tänkt att vi skulle analysera 20 

reklamfilmer och fem annonser. Vi märkte snabbt att 20 filmer var för många, då det hade lett till 

väldigt korta analyser av varje film, vilket hade exkluderat viktiga faktorer som vi ville ha med. 

Vi valde därmed att gå ner till 15 reklamfilmer, vilket gjorde analysen mer djupgående och 

övergripande.  

5.6 Förslag till vidare forskning 
Det fanns relativt mycket tidigare forskning inom alkohol, reklam och konsumtion. Det fanns 

svenska studier om just alkohol som fenomen, men inte om hur alkoholen ser ut i reklam och hur 

detta kan kopplas till konsumtion, livsstilar och identiteter. Då konsumtionssamhället fortfarande 

existerar och expanderar, är det relevant att fortsätta studera om konsumtionsvanor och dess 

effekter. Media får alltmer utrymme i samhället och skapar nya plattformar för reklamen att 

etablera sig, därför hade det varit relevant att se hur alkohol använder sig av nyare medier (såsom 

sociala medier och bloggar) för att marknadsföra och sprida sina produkter. Då nya sätt att 

marknadsföra sig och sprida reklam alltid står i utveckling är all typ av studier kring detta av 

sociologiskt intresse och relevans. Alkohol är kulturellt och historiskt bunden, och den allmänna 

synen på den följer samhällsutvecklingen och samtiden, vilket gör att nya attityder kring 

alkoholen kommer att uppdagas. Ytterligare en intressant aspekt i en vidare studie hade då varit 

att jämför hur reklamen kring alkohol ser ut idag jämfört med förr i tiden. Även att skildra en mer 

omfattande studie kring flera typer av reklamplattformer och jämföra skillnader och likheter med 

andra länder i världen som har en annan alkoholkultur. Alkohol finns närvarande i många länder 

och lägger en stadig grund för svenskarnas kultur, vilket gör att studier kring alkohol alltid har ett 

sociologiskt intresse. 
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