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Sammanfattning 

I dagens samhälle finns många budskap om en sundare livsstil och genom tiderna har även 

den svenska staten producerat hälsokampanjer för att påverka unga vuxnas syn på 

alkoholkonsumtion.  

Den centrala forskningsidén för föreliggande uppsats var att genom en semiologisk analys 

undersöka och jämföra två svenska hälsokampanjer producerade av statliga myndigheter som 

verkat för en sundare syn på alkohol. Kampanjerna som låg till grund för analysen var Spola 

Kröken som startades 1971 av Systembolaget och Festmetoden som startades 2005 av 

Alkoholkommittén. Bakgrunden till uppsatsen var att se hur synen på alkohol samt den 

statliga alkoholdiskursen för en sundare alkoholkonsumtion verkar ha skiftat från 1970-talet 

då Spola Kröken var aktuell, till idag, då bland annat Festmetoden producerats.  

Resultatet visar att alkoholdiskursen har förändrats över tid och att den statliga 

alkoholdiskursen idag är mer accepterande än vad den tidigare varit. Det som 

kommunicerades under 70-talet som ett aktivt avståndstagande från alkohol har idag istället 

blivit ett aktivt accepterande av alkoholkonsumtion bland unga där målet är att minska 

alkoholkonsumtionen istället för att förbjuda den. På en denotativ som konnotativ nivå både i 

Spola Kröken och Festmetoden har staten skapat två kontrasterande alkoholdiskurser. Vidare 

kan det ses som att Spola Kröken startade en nationell subkultur för ungdomarna att ta till sig 

där de även kommunicerade livsstilen om ett hälsosamt leverne där avstånd från alkohol och 

mycket träning präglade livsstilen. Festmetoden däremot skapade till viss del en subkultur för 

de ungdomar som valde ”att ha som roligast” med mindre alkohol. Framförallt vände de sig 

till individen i form av en förstående förmyndarroll där individens egna val står i fokus. I 

Spola Kröken intar staten istället en auktoritär förmyndarroll och ger order.  

Resultatet är svårt att generalisera då forskaren enbart undersökt två statliga kampanjer i 

Sverige under två tidsperioder och inte undersökt kampanjerna i dess helhet. Dock kan denne 

uttala sig om de två specifika kampanjerna. Likväl har validiteten ej påverkats då metod är väl 

förklarad och analysen är repeterbar för andra forskare. Reliabiliteten kan ha påverkats då 

forskaren som student vid JMK redan har en vana att undersöka och analysera olika typer av 

mediematerial och se mönster i dem. Denne har därmed en förförståelse och andra 

referensramar än vad den tilltänkta mottagaren för bägge kampanjerna troligtvis har.  
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1. Inledning 

Normer förändras över tid och genom generationsskiften. Vad som är en norm idag behöver 

nödvändigtvis inte vara det imorgon. Detsamma gäller diskurser och sociala konventioner 

kring hälsa och alkohol. Den svenska staten har idag i uppdrag att ”begränsa tillgången till 

och minska efterfrågan på alkohol, öka kunskapen om konsekvenserna av alkoholdrickande 

och erbjuda bra vård och behandling” (http://www.sweden.gov.se/sb/d/2533 2011-05-23). 

Därför bör statliga hälsokampanjer förmedla en sundare syn på alkohol och ett hälsosammare 

levnadssätt. Det kan då det te sig problematiskt att staten som stor aktör bland annat äger 

Systembolaget som reglerar försäljningen av alkohol. Samtidigt förmedlar myndigheterna att 

medborgare bör ta avstånd från alkohol. I ett vidare perspektiv är det därför intressant att ta 

reda på hur staten, utifrån två olika aktörer - ett bolag och en myndighet, reglerar 

alkoholdiskurser och hur detta i sin tur påverkar samhället och dess medborgare, speciellt då 

staten över tid verkar ha svängt i alkoholfrågan och sitt sätt att tala om alkohol.  

Genom de budskap media förmedlar dagligen har bland annat en bild av att det blivit allt 

viktigare att leva sunt och hälsosamt skapats. Vidare ”väcker medieinnehåll om hälsofrågor 

ett stort intresse hos publiken och många tidningar - såväl dagstidningar som veckotidningar, 

har speciella hälsobilagor” (Jarlbro, 2010:107). Svenskarna, och framförallt de unga, verkar 

leva ett sundare liv som även inbegriper en lägre alkoholkonsumtion. Bland annat visar 

Statens Folkhälsoinstituts senaste livsstilsrapport från 2010 (FHi Livsstilsrapport, 9: 2010) att 

”[andelen] alkoholkonsumenter i årskurs nio har minskat kontinuerligt sedan mitten på 1990-

talet” och ungdomar säger i större utsträckning nej till alkohol idag än vad de gjort tidigare 

(www.systembolaget.se 2011-03-08).  

Dock visar media och till viss del även de statliga hälsokampanjerna, exempelvis 

Festmetoden, samtidigt en annan sida; en norm där det är statusuppfyllande att vara öppet 

dekadent och att det är acceptabelt med storkonsumtion av alkohol så länge man ”tar 

varannan vatten”. Exempelvis publicerade Aftonbladet under 2010 en artikel med rubriken 

”vin är nyttigare än motion” (artikel i Aftonbladet 2010, se bilaga 10.3.1). Parallellt finns det 

exempel på hur populära webbsidor som finest.se, en bloggportal med vimmelbilder ”från 

Sveriges finaste nattklubbar” (www.finest.se 2011-04-17) med över 50 000 registrerade 

medlemmar, bidrar till ett ideal som istället främjar en glamourfylld storkonsumtion av 

alkohol. Vidare finns också personliga vimmelbilder i sociala medier som facebook, där 

36,4% av den svenska befolkningen var medlemmar under 2010 
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(http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/ 2011-05-24). Exempelvis har Stureplan i 

Stockholm blivit en symbol för glamour, rikedom och fest där vip-rummen kan anses vara den 

”kanske tydligaste bilden av den utpräglade elitismen runt Stureplan” (Lundell, 2006:5-6). 

Enligt Lundell är det på Stureplan som många trender och subkulturer startar och sprids ut i 

landet. Är det då populärt att vara öppet dekadent i ett av de sociala sammanhang som anses 

vara finast i Sverige skapas ett nytt popularitetsideal. 

För närmare 40 år sedan var bilden en annan. En statlig alkoholkampanj verkade genom 

Systembolaget för ett avståndstagande från alkohol där idrott och inte bantningsmetoder stod i 

fokus. I föreliggande uppsats ämnar forskaren göra en komparativ studie med hjälp av en 

semiologisk analys ur ett historiskt perspektiv. Att detta ämne är relevant idag som för 40 år 

sen är på grund av att de problem som alkoholkonsumtion för med sig aldrig blir inaktuella. 

Samtidigt är denna studie intressant då en liknande undersökning utifrån dessa specifika 

förutsättningar inte gjorts tidigare. 
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2. Forskningssyfte 

I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningssyfte, de frågeställningar som är centrala samt 

vilket material som forskaren tänkt använda sig av och den bakgrund som ligger till grund för 

uppsatsen. 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att komparativt undersöka ur ett historiskt perspektiv på 

vilket sätt den svenska statens kommunicerade alkoholdiskurser förändrats över tid och 

genom generationsskiften i två statliga alkoholkampanjer. Avsikten är att ur ett semiologiskt 

perspektiv se på ord och bilder representativa för två statliga alkoholkampanjer – Spola 

Kröken (1971) och Festmetoden (2005) – från två olika tidsrymder i det svenska samhället. 

Detta för att studera hur kampanjerna är representationer av den statliga diskursen för en 

sundare syn på alkoholkonsumtion. Med diskurs menas det sätt staten väljer att kommunicera 

avståndstagande från alkohol. Vidare kommer det undersökas om det finns andra 

representationer som förmedlas utöver den centrala alkoholdiskursen. Fokus kommer då ligga 

på representationer om gemenskap, nationalitet, samt syn på individen. Varför dessa är 

relevanta och viktiga att fokusera på beror på att dessa i hög grad påverkar den statliga 

diskursen som kommuniceras och det kan dessutom vara intressant att se huruvida staten 

ställer sig i förhållande till dessa frågor utöver alkohol.  

2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar är aktuella för undersökningen: 

Vilka olika typer av samhälls- samt tidsanknutna konventioner representeras i kampanjernas 

mediematerial?  

Vilka är de manifesta/latenta diskurserna som förmedlas?  

Hur ser de statliga diskurserna ut ifråga om alkohol och hälsa, gemenskap och individ, och 

hur ser staten på samt talar till målgruppen för kampanjerna?  
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För att svara på ovan angivna frågeställningar kommer kampanjerna att undersökas med fokus 

på tre olika aspekter: alkohol och hälsa, gemenskap och individ, samt de olika roller staten tar 

samt ger ungdomar i materialet.  

2.3 Material och avgränsningar 

Omfånget för undersökningen avgränsas till två statliga hälsokampanjer som producerats och 

använts i Sverige; Spola kröken och Festmetoden. Spola Kröken är en hälsokampanj som 

Systembolaget startade 1971. Kampanjen brukades under hela 70- och 80-talet. Materialet i 

kampanjen bestod av allt från bilder, affischer, klädesplagg, till klistermärken. Exempel på 

dessa finns i bilaga 10.1. I eftersökningarna efter material har Systembolaget och FHi samt 

olika idrottare som var sponsrade av Spola kröken kontaktats. Tyvärr har inte kampanjens 

totala omfattning kunnat utrönas och undersökningens totala omfattning är dessvärre oklar. 

Spola kröken var delaktig i den svenska idrotts- och föreningsrörelsen och verkade för att få 

ungdomar och unga vuxna i Sverige att ta avstånd från alkohol.  

Festmetoden startades 2005 av Alkoholkommittén. Syftet med kampanjen var bland annat att 

sprida information bland svenska ungdomar om vad som händer i kroppen när man dricker för 

mycket och praktiska tips om hur man kan dricka mindre (www.fhi.se/festmetoden , 2011; 

Alkoholkommittén 2008:168-171). Kampanjen bestod totalt av fyra affischer, tre 

cocktailpinnar, en snackspåse, fyra ”badges”, och olika mindre bilder från hemsidan, en t-

shirt, en dvd-film och en webbsida som fungerade som ett nav för hela kampanjen. Exempel 

på dessa finns i bilaga 10.2. 

Undersökningen har vidare avgränsats till mediematerial som finns tillgängligt på internet 

samt till sex bilder på olika typer av mediematerial som representerar vardera kampanjen. 

Detta på grund av arbetets omfång och för att kunna göra en så djupgående analys som 

möjligt av mediematerialet. Kampanjerna kommer därmed inte att undersökas i sin helhet och 

heller inte Festmetodens dvd-film och webbsida, då den nu är nedlagd. Fokus i 

undersökningen kommer ändock vara på de mest centrala delarna av bägge kampanjerna. 

Vid eftersökningarna efter material har även inspiration hämtats från medieforskaren Ien Ang. 

1985 använde hon en annorlunda etnografisk metod för att inhämta material (Ang 2005:10) 

genom att annonsera i olika tidningar efter brevsvar om hur människor uppfattade tv-serien 

Dallas. Istället har det sociala mediet Flashback Forum som är ett interaktivt 

diskussionsforum på internet med 527 465 medlemmar (www.flashback.org 2011-05-05) 
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använts för att eftersöka information. Den 26 april 2011 publicerades en annons i 

diskussionsforumet för ”Medier och Journalistik”. Fram till den 23 maj 2011 hade 129 

personer gått in på tråden men den hade inte genererat några svar.  

2.4 Bakgrund 

2.4.1 Varför är detta ämne viktigt att undersöka?  

Bakgrunden till föreliggande uppsats är det diskursskifte som tycks ha skett från 70-talet fram 

till idag när det gäller synen på alkohol och då i statliga alkoholkampanjer. Att just Spola 

Kröken och Festmetoden valt som analysobjekt beror på att de med samma underliggande 

diskurs om en sundare syn på alkohol har tagit väldigt olika riktningarna i formerna för hur 

den presenteras. Festmetoden har fått mycket kritik för sitt sätt att behandla och tala om 

alkohol då kritiker hävdar att de gjort ”festande och berusningsdrickande bland unga till 

norm” (www.fhi.se 2011-03-07) där denna kritik har tagit sig i form av diskussioner på olika 

internet-forum som i konventionell media. 

Vidare visar olika undersökningar att alkoholförgiftningarna bland 15-19 åringar ökar ständigt 

och har fyrdubblats sedan 1970-talet fram till idag (www.systembolaget.se 2011-03-08) och 

att ett av våra stora folkhälsoproblem är den storkonsumtion och det missbruk av alkohol som 

årligen leder till ca 5 000 alkoholrelaterade dödsfall (Jarlbro 2010:111). Det svenska folket 

har, enligt Jarlbro, en tendens att se alkohol som en försumbar risk, både för sig själva och för 

andra (Jarlbro, 2010:112). Därför är detta ämne aktuellt att undersöka.  

2.4.2 Vilka är de statliga institutionerna? 

Systembolaget är ett statligt ägt företag som drivs av Svenska Staten med uppdrag att ”bidra 

till att begränsa alkoholens skadeverkningar och därigenom förbättra folkhälsan. Uppdraget 

styrs av alkohollagen, Systembolagets avtal med staten samt statens ägardirektiv (…) 

Verksamheten ska bedrivas effektivt och Systembolaget ska även informera om alkoholens 

risker på ett tydligt och kommunikativt sätt.” (www.systembolaget.se 2011-03-08). 

Alkoholkommittén var en kommitté med uppdrag av regeringen att under åren 2001-2007 

arbeta aktivt med att upplysa om alkohol och dess effekter. Bland annat lanserade de 

Festmetoden, men också ”Tonårsparlören” (www.fhi.se, Alkoholkommittén 2008:168-171). 

FHi, Statens folkhälsoinstitut, är en myndighet under socialdepartementet. Myndigheten har 

av regeringen uppdraget ”att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att 
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följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och 

tobaksområdena” (www.fhi.se 2011-03-08). FHi är en relativt ny myndighet som fick sin 

nuvarande form 2001. Tidigare hette institutet Folkhälsoinstitutet och de var verksamma från 

1992 till 2001 och hade då andra uppdrag än vad FHi har idag (http://www.fhi.se/Om-oss/ 

2011-05-03). 

2.4.3 Alkoholkonsumtion och levnadsvanor i Sverige 

FHi publicerar varje år ett flertal publikationer som rör alkohol, narkotika, tobak och andra 

droger. Vidare arbetar de bland annat med tonårsparlören och att undersöka hur svenska 

grund- och gymnasieskolor arbetar med drog- och alkoholproblematik. Nedan följer en 

redovisning av tre olika publikationer från FHi under 2000-talet som rör alkohol- och 

levnadsvanor hos den svenska befolkningen. 

2.4.3.1 FHi Livsstilsrapport 2010 

Folkhälsoinstitutets rapport från 2010 är framtagen på uppdrag av den svenska regeringen för 

att redovisa hur utvecklingen av det förebyggande arbetet med frågor som rör alkohol, 

narkotika, doping och tobak sett under 2010 samt ge förslag på hur regeringen och FHi ska 

arbeta under nästa år (FHi Livsstilsrapport 2010:5). I rapporten framkommer det att under 

2009 konsumerades ”cirka 9,3 liter ren alkohol per person, vilket är en minskning med 1 

procent sedan 2008, men fortfarande väsentligt högre än för tio år sedan” (FHi 

Livsstilsrapport 2010:7). Under 2009 hade cirka 17 procent av männen och 10 procent av 

kvinnorna som hade riskabla alkoholvanor (ibid.). Där den yngsta åldersgruppen, kvinnor och 

män i åldern 16–29 år, är den åldersgrupp med mest riskabla alkoholvanor (ibid.). Med 

uttrycket ”riskabla alkoholvanor” menar FHi ”dels att man konsumerar stora mängder alkohol 

per vecka, dels att man dricker sig berusad ofta”(ibid.). Bland ungdomar är trenden att 

andelen alkoholkonsumenter minskar (ibid.). Totalt sett visar rapporten också att ”fler män än 

kvinnor en riskabel alkoholkonsumtion och allra mest alkohol konsumerar arbetslösa män” 

(ibid.). 

Vidare kan det i rapporten utläsas att ”[andelen] alkoholkonsumenter i årskurs nio har minskat 

kontinuerligt sedan mitten på 1990-talet och 2009 var 65 procent av flickorna och 58 procent 

av pojkarna alkoholkonsumenter, det vill säga drack alkohol en gång om året eller mer” där 

pojkar har en högre totalkonsumtion under hela året än flickor (FHi Livsstilsrapport 2010:9).  
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När det gäller mängden av alkohol som konsumeras av svenska ungdomar så dricker pojkarna 

i genomsnitt ”motsvarande 3,2 liter ren alkohol per person och år, och flickorna 2,1 liter. 

Bland gymnasieelever i årskurs två har andelen alkoholkonsumenter minskat sedan 

mätningarna startade 2004” (FHi Livsstilsrapport 2010:9). Samtidigt visar rapporten att 

intensivkonsumtion av alkohol blir allt vanligare bland gymnasieeleverna och att ungdomar 

mellan 16–29 år hade under 2009 ”mer än dubbelt så stor andel riskabla alkoholvanor än 

genomsnittet för befolkningen” (ibid.).  

2.4.3.2 FHI levnadsrapport 2010 

FHi:s levnadsrapport från 2010 är en lägesrapport som är del i det arbete FHi har fått i 

uppdrag av regeringen att årligen rapportera om levnadsvanefrågor i Sverige (FHi 

Levnadsrapport 2010:4). Rapporten tar bland annat upp samma siffror som presenteras i FHi:s 

Livsstilsrapport men visar också att ”[det] är åldersgruppen 16–29 år som har högst andel 

riskabla alkoholvanor, 26 procent bland kvinnor och 31 procent bland män” (FHi 

Levnadsrapport 2010:30). Utöver detta framhäver rapporten att det finns ett samband mellan 

våld och alkoholkonsumtion. ”Dryckesmönstret, särskilt berusningsdrickande, verkar ha stor 

betydelse för våldets uppkomst. Risken för våldsamma händelser ökar i takt med ökad 

berusningsfrekvens” (FHi Levnadsrapport 2010: 32). Vidare visar rapporten att ”[personer] 

med riskabla alkoholvanor har i högre grad utsatts för fysiskt våld och hot om våld jämfört 

med befolkningen i övrigt” (ibid.).  

 

2.4.3.3 Den Svenska alkoholutvecklingen 

Den Svenska alkoholutvecklingen (FHi 2005) är en lägesrapport från 2005 som täcker allt från 

marknadsföring, brott, olyckor till politisk påverkan i alkoholfrågan i Sverige under åren 1998 

till 2003. Rapporten visar att under en period på 30-40 år har dödsfall till följd av 

alkoholkonsumtion ökat bland kvinnor medan den minskat för män efter att ha varit som 

högst i slutet av 1970-talet (FHi, Den svenska alkoholutvecklingen 2005:28). Vidare påvisar 

rapporten att då ”det gäller antal dödsfall till följd av alkoholkonsumtion har dock männen 

fortfarande nästan fyra gånger så höga tal som kvinnorna” (ibid.). De fall där dödsfallen 

orsakats av alkoholförgiftning har enligt rapporten också ökat markant över tid (FHi, Den 

svenska alkoholutvecklingen 2005:30).  

 

Ett brott där alkohol är inblandat med ett stort mörkertal är rattfylleri. Det är ett svårlöst 

problem som kräver stora insatser och resurser från samhället. Under 1990-talet minskade 
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rattfylleribrottsligheten stadigt för att mellan 1998 och 2003 istället öka kraftigt (FHi, Den 

svenska alkoholutvecklingen 2005:33). Andra brott med allvarlig utgång där alkohol är 

inblandat är misshandelsbrott. Enligt Den svenska alkoholutvecklingen finns det studier som 

pekar på att ”såväl förövare som offer i mer än hälften av fallen varit alkoholpåverkade” (FHi, 

Den svenska alkoholutvecklingen 2005:34). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning i ämnet som är relevant för uppsatsens 

genomförande. 

3.1 Medierapportering kring fenomenet alkohol 

En av de större informationskällorna som använts vid arbetet som varit mycket givande och 

relevant, har varit Gunilla Jarlbro. Jarlbro är en renommerad professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap verksam vid institutionen för kommunikation och medier vid 

Lunds Universitet som genomfört många olika studier kring olika alkoholkampanjer och 

medierapportering om alkohol.  

2004 genomförde hon en undersökning av Sveriges fyra största dagstidningar; Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet, under tre olika tidsperioder som 

omfattade 2268 artiklar. Detta för att se hur tidningarna valt att presentera och gestalta 

alkoholfrågan (Jarlbro, 2010:112-114). Resultatet visade att ”alkohol är ett betydligt mer 

intressant ämne att rapportera om än såväl narkotika som framförallt tobak” (Jarlbro 

2010:114). Antalet artiklar som kontinuerligt rör alkoholfrågan har ökat över tid och det är 

kvällstidningarna som framförallt ökat sin rapportering där Aftonbladet procentuellt som 

numerärt sett ökade sin rapportering mest (Jarlbro 2010:115).  

Genomgående för all rapportering under alla år var temat kring ungdomar och deras 

alkoholvanor (Jarlbo 2010:116) där alkoholkonsumtionen bland ungdomar producerat flest 

larmrapporter. Ett av problemen med rapporteringen enligt Jarlbro är att den, istället för att 

fokusera på de hälsoskador ungdomar kan råka ut för, väljer den att fokusera på ”det faktum 

att unga dricker allt mer alkohol är snarare ett ordningsproblem än ett hälsoproblem”(Jarlbro 

2010:116). Således ses ungdomsfylleri mer som problem av polisiär och ordningskaraktär, än 

att de faktiskt kan få allvarliga hälsoproblem. Vidare tar Jarlbro bland annat upp 

trafikonykterhet där man istället för att se problem försöker skapa lösningar, vilket går emot 

trenderna kring de andra temana som finns i materialet. Dessa rör utöver ungdomar allt från 

missbrukande kvinnor till missbrukande män, som det däremot inte rapporteras om. 

3.2 Medieforskning kring hälsokommunikation, kampanjer och PR i allmänhet 

 

Utöver sin medieforskning kring alkohol är Jarlbro även en värdefull källa att vända sig till då 

hon studerat hälsokommunikation och kampanjer i sin helhet. För arbetet har hennes verk 



15 

 

Hälsokommunikation – en introduktion varit väldigt användbar. Vidare har även den 

forskning av Jaquie L’Etang kring Public Relations - PR och dess roll i samhället; inom 

kampanjer såväl inom hälsokommunikation även varit relevant.  

PR har en stor social roll i samhället (L’Etang, 2006:241), inte minst när det gäller vår hälsa. 

Eftersom undersökningen fokuserar på kampanjer och hur deras budskap är utformade är 

denna forskning relevant. En stor del av alla budskap vi möter dagligen är hälsorelaterade och 

många gånger del av en hälsokampanj som är statligt förankrad och del i det PR-arbete 

statliga myndigheter idkar för att nå sina medborgare. Då hälsokommunikation riktar sig till 

medborgare för att sälja en attitydförändring och inte en produkt finns ofta problem då man 

inte enbart behöver bygga närhet och skapa dialog; förutom det individuella ansvaret ska man 

även ”få människor att ändra mer eller mindre etablerade beteendemönster” (Jarlbro, 2010:7). 

Detta gör just hälsokommunikation problematiskt, speciellt då politiker strävar efter att lösa 

”folkhälsoproblem med hjälp av information” (Jarlbro, 2010:8). Många gånger når inte 

budskapen sina mottagare för det finns ett tydligt hinder ”när medborgare ska tolka experters 

budskap” då ”de talar inte samma språk” (Jarlbro, 2010:80). Det är därför viktigt vid 

utformandet av kampanjer att man når sin målgrupp och att den framförallt kan identifiera sig 

med karaktärer, budskap och tankegångar i mediematerialet för att kampanjen ska kunna bli 

framgångsrik. Det är vidare viktigt att ”medborgarna hyser förtroende för och känner att de 

kan lita på dem som kommunicerar om olika hälsorisker” (Jarlbro, 2010:77). Mycket av 

hälsokommunikation handlar om att vara medveten om och påverka människors 

riskbedömningar. Dock skiljer sig människors beteenden åt ”på såväl socio-demokratiska 

faktorer som på olika kulturella föreställningar” vilket försvårar kommunikationsprocessen 

(Jarlbro, 2010:77).  

Ett generellt drag inom hälsokommunikation oavsett sändare är enligt L’Etang att ansvaret 

ligger hos individen (L’Etang, 2006:254) för att ändra ett beteende eller en attityd. Vidare 

vinner myndigheter befolkningens förtroende genom PR då kampanjer mer och mer har vänt 

fokus från att förebygga sjukdomar och skrämtaktiker till att istället fokusera på ett värdefullt 

liv, positiv hälsa och där starkt självförtroende länkas till fysiskt såväl som mentalt välmående 

(L’Etang, 2006:254).  

Det finns även baksidor av hälsokommunikation, bland annat har PR inom just 

hälsokommunikation kritiserats för att vara moralpredikare, idka hälsofascism, indoktrinera 

individer med hälsosamma levnadssätt samtidigt som de kan skapa hälsofarliga ideal 
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(L’Etang, 2006:254). Det är därför viktigt vilken typ av diskurser som används vid 

hälsokommunikation. Som tidigare angetts har PR och hälsokommunikation anklagats för att 

skapa hälsoproblem genom att hetsa fram ”idealet”. Sättet att tala om hälsa, de diskurser som 

används, kan hjälpa till att påverka på en individuell, samhällelig och kulturell nivå (L’Etang, 

2006:254). Diskurser är sätt att tala om saker, som strukturerar hur vi vet, vad vi förstår och 

talar om världen (L’Etang, 2006:18). I världen har vi olika diskurs- och maktstrukturer som 

påverkar vårt sätt att se på världen och förstå den, och det är således viktigt inom 

hälsokommunikation att de också skapar budskap som mottagarna förstår. 
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4. Teoretisk ram 

 

I följande kapitel kommer den teoretiska ram som ligger till grund studien att redovisas där 

forskaren valt att inspireras av socialkonstruktionism och tankar om PR och propaganda. 

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Den teoretiska ram som ligger till grund för uppsatsen är de filosofiskt vetenskapliga tankarna 

om socialkonstruktion och hur vår värld skapas och omskapas i media. Att detta 

vetenskapsteoretiska perspektiv valts beror på att socialkonstruktionismen diskuterar det 

problematiska, och samtidigt positiva, med att sociala konstruktioner rekonstrueras och 

återinförs i och med media. Detta blir speciellt värdefullt då hälsokampanjer som ska föra 

specifika diskurser vidare även tar med underliggande samhälleliga konventioner som då 

också påverkar materialet. Framförallt finns exempel på hur den hälsokommunikation vi 

producerar och sänder ut påverkar samhället och dess normer genom att införa nya normer 

och konventioner samtidigt som den upprepar gamla. Kampanjer tenderar att göra ”anspråk på 

att säga något om verkligheten. De är (…) såväl konstruerade som konstruerande” (Börjesson 

2003:16). Vår verklighet och hur vi uppfångar och talar om den påverkas av medias sätt att 

redovisa den. Det mediematerial vi berörs av ”finns i verkligheten, samtidigt som dess 

innehåll föreställer verklighet” (Ibid.) och har därmed också makt över våra uppfattningar, i 

detta fall om alkohol. 

Socialkonstruktionismen talar också om hur språk (diskurser) och vårt agerande skapar samt 

legitimerar institutioner – och genom nyheter, (och media), legitimeras institutionerna 

ytterligare (Tuchman 1978:4). På så vis konstruerar vi och kampanjer vår verklighet och de 

institutioner vi anser påverka oss. Vidare hjälper dessa till att konstruera ett socialt fenomen 

då processen av att beskriva en händelse (eller förmedla ett budskap) i själva verket även 

definierar och formar den specifika händelsen (Tuchman 1978:184). 

Så fort något nytt skapas finns det redan spår av existerande sociala normer i materialet som 

hjälper till att bevara och samtidigt omkonstruera den verklighet som det nya placeras i. 

”Enligt socialkonstruktionismen är (…) all kunskap förknippad med våra sociala 

konstruktioner” (Alvesson & Sköldberg 2008:81). Därmed är allt som uppfattas som kunskap 

utformat efter en norm av vad som tidigare bestämts är just kunskap. Men kunskap, om 

exempelvis alkohol, överförs inte bara mellan individerna i samhället, utan också mellan 

generationer, och därmed skapas och återskapas även normer och värderingar i verkligheten 
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(Alvesson & Sköldberg, 2008:87). Enligt sociologforskarna Berger och Luckmann är kunskap 

något som ”ligger vid hjärtat av samhällets fundamentala dialektik” där dialektiken 

programmerar kanalerna som externaliseringen skapar en objektiv värld (Alvesson & 

Sköldberg, 2008:87; Berger & Luckmann 1966). Därmed objektifieras också verkligheten 

genom språket som ”kontinuerligt [producerar] denna verklighet” (Alvesson & Sköldberg, 

2008:87; Berger & Luckmann 1966). 

Människor skapar i utbyten med varandra och sociala relationer ”nya vanor och rutiner i vårt 

handlande, liksom också nya kategorier i vårt observerande av andra och deras handlande” 

(Alvesson & Sköldberg 2008:81). Där alla våra tankar, erfarenheter och uppfattningar om 

våra egna identiteter beror på symboler och tecken i världen kring oss som påverkar hur vi 

uppfattar verkligheten (Bignell 2002:7; Berglez & Olausson 2009:142) men också skapandet 

av vår egen identitet och hur vi känner tillhörighet till samhället (Berglez & Olausson 

2009:142–145).  

I den tillhörighet medborgare känner till samhället och deras omvärld blir även olika sociala 

fenomen institutionaliserade. Det ”sker institutionalisering i form av t.ex. familj, religion, 

rättsväsen, idrott, skolväsen, hälsovård, jakt etc. Dessa institutioner, som från början skapats 

av människor, börjar efterhand uppfattas som något externt, objektivt och givet, dvs. det sker 

också en externalisering och en objektifiering” (Alvesson & Sköldberg 2008:86). Därmed blir 

något som tidigare varit ett löst, regellöst, socialt fenomen, istället något regelstyrt och 

objektivt och därmed konstruerande.  

4.2 Public Relations och propaganda 

När vi talar om hälsokommunikation och närmare bestämt, statliga alkoholkampanjer, bör vi 

också ta i PR och propaganda i beaktande. Vid utformandet av en statlig kampanj med 

specifika diskurser som önskas förmedlas går det att diskutera om dessa utformas som PR 

eller propaganda. Vissa ser propaganda som PR då exempelvis många propagandatekniker 

används inom PR idag (Wilcox, Ault & Agee 1995). Bland annat används följande tekniker 

(ibid.): 

Identifikation för medborgaren – vanliga människor porträtteras med budskapet, skapar 

empati och ödmjukhet. 

Vittnesmål – en expert, kändis, eller medborgare vittnar om ett ändamål/produkts goda 

egenskaper vilket skapar förtroende. 



19 

 

Överdrifter – hävda att alla vill ha produkten, att alla efterfrågar den, att den är så bättre än 

andra. 

Selektion av bevis – bygga ett ”case” av fakta och data. 

Överföring – att associera goda/dåliga attribut med produkten/budskapet. 

Tidigare har propaganda setts som ett viktigt instrument för att mobilisera opinion och värna 

om demokrati och socialt handlande (L’Etang, 2006:8-9). Oftast väljer kampanjmakare vid all 

kommunikation, då även inom propaganda och PR, att tilltala mottagarnas känslor istället för 

deras förnuft och kritiska tänkande (L’Etang, 2006:8-9). Dock ser en del PR som 

manipulation medan andra ser det som spridningen av information, upplösningen av konflikt 

eller främjandet av förståelse (Larsson, 2002:22). Den asymmetriska synen på 

kommunikation, innebär att PR är vägen för en organisation att nå vad den vill utan att ändra 

sitt eget beteende och utan kompromisser (L’Etang, 2006:14). Samtidigt innehar PR en viktig 

roll för demokrati och kommunaktion då den hjälper organisationer att föra fram sina budskap 

och därmed bli synliga (L’Etang, 2006:127). Å andra sidan, kan PR ses som ett hot mot det 

demokratiska samhället då det är en sektor som skapar opinion och försöker influera och 

därmed ändra attityder utan att för den skull vara transparant och öppen (L’Etang 2006:127) – 

det liknar propaganda. 

I PR idag talar man om en ”ömsesidig förståelse och långsiktigt relationsbyggande som PR:s 

kärnverksamhet”(Larsson, 2002:107). Där den vedertagna bilden är att PR skapar en öppen 

dialog där myndigheter förmedlar åsikter och budskap till allmänheten och olika målgrupper i 

samhället med hjälp av PR. Många använder sig idag av den ”symmetriska modellen” som 

strävar efter ”en etisk, balanserad och jämlik kommunikationsprocess, med det högre målet att 

nå förståelse för varandra” (Larsson, 2002:107–108).  

”Dessutom ökar mediernas betydelse för människors identiteter och attityder – vi lever i ett 

medialiserat samhälle” (Larsson, 2002:20) där ”[kulturindustrin] producerar symbolisk 

kommunikation – som journalistik, reklam och public relations – och spelar en central roll för 

människors föreställningar och medvetande” (Larsson, 2002:21) där vi kan se att både PR och 

socialkonstruktionism har stor roll.   

Enligt Larsson bör ”PR-verksamhetens främsta syfte (…) vara att fungera som ett »kitt« för 

en samhällelig gemenskap. De menar att närheten mellan människor anses ha gått förlorad 

genom utvecklingen av det moderna samhället, men att public relations kan skapa intresse hos 

människor att samtala kring gemensamma angelägenheter” (Larsson, 2002:36–37).  
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4.3 Viktiga begrepp 

Diskurs – är ett sätt att tala om saker, benämna och även statuera ett visst tänkande där det 

”[diskursiva handlandet] är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den 

sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer) och därmed bevara vissa 

sociala mönster” (Winther/Jörgensen & Philips 2000:11–12). 

Manifest – direkt  

Latent - underliggande 

Denotation är likt ordet manifest något direkt, explicit.  

Konnotation är det indirekta, det implicita budskapet/känslan/associationen vi får från en bild 

eller ett objekt.  

En metafor är ett ”ord eller uttryck som används i överförd betydelse (bildligt) om något som 

liknar det ursprungliga. Exempel: öknens skepp (kamel)” (www.ne.se 2011-04-03). 

En metonym är där något abstrakt står för det konkreta, eller där en liten del får stå för 

helheten (Østbye 2003:84; Ekström 2000:147) 

En symbol är en ”sinnebild eller tecken för något. En symbol är ofta något konkret som står 

för något abstrakt” (www.ne.se 2011-04-03).  

Med konventioner menas vedertagna, oskrivna ”lagar” som existerar i vårt samhälle 

(www.ne.se 2011-04-03).  

Med budskap menas den generella bild, tanke och mening som personerna bakom 

kampanjerna vill förmedla - den lärdom de vill att vi ska ta till oss genom deras kampanj, 

exempelvis ”minska din alkoholkonsumtion”.  

Med myt avses ett ”fenomen som förmedlar föreställningar om hur verkligheten är beskaffad” 

där myter är ”ett slags språk laddat med betydelser vi ofta tar för givna” (Østbye 2003:66). 

Enligt Barthes är myten ett system av kommunikation – ett meddelande där allt kan vara en 

myt så länge det förmedlas som en diskurs (Barthes 1972:109).  

Peer-education innebär att en sändare antar rollen som en förstående part (Jarlbro 2010:75-

77) 
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Med norm avses det ”normala; det godtagna eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, 

praxis; det vartill man bör anpassa sig” (www.ne.se 2011-05-23) 

Advocacy role enligt Windahl; Signitzer & Ohlson (2009:154) innebär att en stark förebild 

förespråkar ett visst handlande eller ett budskap där förebildens goda egenskaper överförs på 

budskapet (L’Etang 2008). 

Definitionen av nationalism som kommer användas i uppsatsen, har hämtats från den 

definition som svenska akademins ordbok använder: ”stark känsla för det egna folket o. 

landet” (Svenska Akademin 2011-05-20) där nationalism handlar om att känna samhörighet 

till och stolthet över det svenska samhället. Vidare baseras definitionen på den 

NationalEncyklopedin har där de ser nationalism som nationell identifikation (ne.se 2011-05-

20). Nationalism kommer således inte i denna uppsats definieras som en aggressivitet mot 

andra nationer eller nationaliteter. 

Med ordet livsstil menas på det sätt vi lever våra liv och tar hand om oss själva – äter vi 

hälsosam kost och tränar mycket? Därmed inbegrips inte val av livsstil som handlar om ett 

miljövänligare leverne, politiska övertygelser, eller ekonomiska tillgångar. 

Folkrörelse innebär i denna uppsats en gemenskap bland många individer där demografiska 

egenskaper inte spelar in, det är det gemensamma intresset, för exempelvis idrott, som fört 

dem samman. 

Med samhälle menas den grupptillhörighet vi i Sverige har till varandra då vi lever och verkar 

tillsammans. 

Individen i denna uppsats är en ospecificerad enskild person som lever i det svenska 

samhället.  
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5. Metod 

I följande kapitel redogörs för den metod som forskaren kommer använda sig av i 

undersökningen och hur den kommer att tillämpas på materialet.   

5.1 Metodbakgrund 

 5.1.1 Semiologi 

I den kvalitativa analysen kommer semiologisk analys vara metodverktyget enligt den 

metodbeskrivning som finns i kapitel 5.2 Metodbeskrivning. Valet av metod är grundat i de 

möjligheter som kommer med att undersöka mediematerial ur ett semiologiskt perspektiv. En 

semiologisk analys kan användas som analysverktyg både till bild som till text. I första hand 

kommer en semiologisk analys att göras av de kampanjbilder som valts ut och slutligen 

kommer de specifika textvalen, de diskurser som hägrar i kampanjerna undersökas och hur 

dessa i sin tur påverkar vår uppfattning av bilderna och hur vi i ett större perspektiv knyter 

detta till vår egen värld.  

En filosof som är starkt sammankopplad till semiologi är lingvisten Ferdinand de Saussure. 

Enligt Saussure fanns det två bildbetydelser; det betecknade – det ”direkta” och betecknande 

– det ”indirekta”, (Fiske 1990:117-120). Vidare ansåg Saussure att det fanns två olika nivåer i 

språket - langue och parole, där ”langue handlar om språkets struktur, nätverket av tecken 

som ger varandra betydelse” och parole stod för det ”konkreta språkbruket – användandet av 

tecknen” (Börjesson 2003:73). Vid den semiologiska analysen ”studerar man t.ex. hur tecken 

– de enskilda ”enheterna” i ett system – bildar större koder” och vi kan därmed finna 

information om hur ”[språk] och andra teckensystem bygger på konventioner”(Jarlbro 

2000:77). Konventioner är del av vår kultur och verklighet – där kulturen ”bidrar med ett 

slags ’betydelseklister’ som håller ihop samhället, genom att vi alla delar många av de 

betydelser som utgör just denna kultur” (Jarlbro 2000:78).  

En annan filosof som använt sig av semiologi och grundat tankar om hur vi studerar bilder 

och deras bildbetydelser är Roland Barthes som pratade om det denotativa och konnotativa 

och myt (Barthes 1977:17-20). Vid en semiologisk analys studerar forskaren vad som finns på 

en betecknande, denotativ nivå – det vill säga, det direkta som går att se i en bild. Senare 

undersöker vi vad tecknet/bilden hänvisar till, vilka associationer som skapas på en 

betecknad, konnotativ nivå och vilka konventioner som genomsyrar mediematerialet 

(Sonesson 1992:26,71). Vidare är det vikigt att ta reda på hur tecknet fungerar som en 
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symbol, om det samtidigt är en metafor eller en metonym. Detta för att kunna upptäcka 

underliggande såväl som manifesta konventioner och kulturer som existerar i samhället och 

som avspeglas i materialet.  

5.2 Metodbeskrivning 

5.2.1 Metodbeskrivning del 1 

I följande kapitel finns ett ”kodschema” för hur analysen kommer göras, detta för att kunna 

utföra en så korrekt och djupgående kvalitativ analys av mediematerialet som möjligt. 

Analysen har dock avgränsats så till vida att de uttryck som består av denotation, konnotation 

och myt enligt Roland Barthes används för att förenkla analysen.  

Steg 1: Bildens grundstruktur.  

Vad ser vi på en ytlig, direkt nivå i mediematerialet? Vad är bildens olika komponenter? Är 

det ett fotografi, en tecknad eller en animerad bild? Finns det någon ”text” i materialet – 

exempelvis slogan, uttryck eller liknande? Vad är det direkta, det denotativa vi ser i 

materialet? 

Steg 2: Bildens innehåll och budskap.  

Vad ser vi på en djupare nivå i materialet? Vilka manifesta budskap meddelar bilden? Vilka 

associationer skapar de olika komponenterna vi finner i bilden? Finns det olika typer av 

associationer som är olika för olika generationer, klasser och andra demografiska grupper i 

samhället, etc.? Vad konnoterar bilden i sin helhet?  

Steg 3: Bildens underliggande budskap 

Vilka är de latenta budskapen vi som läsare får – i ett större sammanhang, vad konnoterar de 

associationer vi får på en manifest nivå? På vilket sätt fungerar tecknet/bilden som en symbol 

– är det en metafor eller en metonym? Vilka konventioner döljer sig på en latent nivå? Finns 

det en myt bakom tecknet?  

Steg 4: Bilden som social konstruktion 

Hur är bilden konstruerad och samtidigt konstruerande? Hur fungerar materialet som en 

socialkonstruktion? 
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5.2.2 Metodbeskrivning del 2 

Vidare kommer analysen delas upp i tre olika aspekter där följande övergripande frågor 

kommer ställas till det redan analyserade mediematerialet för att nå djupare in i de 

konventioner som finns i materialet: 

Aspekt 1: Alkohol och hälsa 

- Hur porträtteras alkohol? Är det fult eller fint? På vilket sätt framställs det som fult 

respektive fint? 

- Hur porträtteras hälsa? Vad är definitionerna för sunda levnadsvanor och sund 

alkoholkonsumtion?  

- Vilken livsstil förmedlas? 

- Vilket är det övergripande budskapet om alkohol? 

Aspekt 2: Gemenskap mot individ 

- Hur ser man lösningen på problemen, samhälle, individ, grupp? 

- Vi mot dem 

- Folkrörelse, gemenskap, nationalitet 

Aspekt 3: Att tala till ungdomar 

- Hur ser staten/kampanjmakarna på ungdomarna? 

- Ger de ungdomarna val, eller order? 

- Är staten auktoritär, förstående eller nonchalerande i sina budskap? 

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

5.3.1 Validitet  

Validiteten för uppsatsen är hög då metod tillåter en grundlig undersökning och även gör 

undersökningen repeterbar för andra.  

5.3.2 Reliabilitet 

Uppsatsen reliabilitet vilar till stor del på huruvida forskaren låter sig påverkas av sina 

referensramar. Viktigt att tänka på är att ”[när] vi börjar analysera någon specifik företeelse, 

t.ex. något mediestoff, blir det onekligen så att vi studerar, inte enbart detta kommunikativa 

objekt, utan även just de strukturer, bilder, referensramar och förförståelser som vi använder 

oss av för att uppleva och tolka stoffet” (Jarlbro 2000:79). Som forskare är det lätt att glömma 

att alla går in i ett projekt med en viss förförståelse för ämnet. I och med att vår verklighet 
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konstrueras av sociala lagar och händelser, blir även vi som forskare påverkade av vår 

erfarenhet och den verklighet vi ser – och vi konstruerar genom vårt arbete därmed vidare vår 

förförståelse. Forskaren bör därför vid analysen vara medveten om ”hur vi tolkar stoffet och 

varför” (Jarlbro 2000:79).  

5.3.3 Generaliserbarhet 

Denna studie kommer inte ge generaliserande resultat för svenska alkoholkampanjer då den 

enbart fokuserar på två statliga kampanjer. Dock kommer resultatet kunna generaliseras för de 

två kampanjerna aktuella för denna specifika uppsats.  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer ovan angivna metoder att tillämpas på det mediematerial som anses 

som representativa för alkoholkampanjerna.  

6.1 Analys Spola kröken 

6.1.1 Symbolvärde 

Spola Kröken är inte enbart ett namn eller symbol för kampanjen, det är även ett vedertaget 

uttryck i vårt dagliga språk. Ordet spola associeras idag med att göra rent något, spola rent, 

eller spola ner, bli av med något eller någon. Ordet kröken är ett vardagligt uttryck för sprit, 

där uttrycket ”att kröka” innefattar hårt festande med alkohol, att supa (Svenska Akademin 

2006:484). Därmed associeras uttrycket ”Spola Kröken” till avståndstagande från alkohol. 

Vidare är kampanjen även konkretiserad av dess logotyp som åtföljer varje del av kampanjen, 

se bild 10.1.1, bilaga 10.1. På en manifest, denotativ nivå, ser vi två färger: gul och blå. 

Följaktligen finns formen av en flaska i blått mot den gula bakgrunden. I flaskan finns två ord: 

”spola” och ”kröken”. Själva flaskan är utan kork och nedåtvinklad. Den vedertagna 

definitionen för en flaska är att det är ett hjälpmedel för att bevara dryck. Således behåller en 

flaska som är nedåtvinklad och utan kork inte sitt innehåll. Tillsammans med ordet ”kröken” 

är det underförstått att det handlar om alkohol. Därmed kan vi se hur den centrala bilden av 

Spola Kröken konkretiseras av associationen att vi häller ur dryck ur en flaska – att spola 

kröken, bildligt och bokstavligen. I ett vidare perspektiv ger färgerna gult och blått 

associationer till svenska flaggan, som i sin tur skapar ett band till Sverige vilket ger en 

nationell och gemensam känsla. Under 70-talet rådde en samhällelig norm ”»ingen får halka 

efter«” (Bergqvist 2009:171) där vi kan se hur samhörigheten och det abstrakta ”VI” som 

präglade 70-talet även har präglat kampanjen. Alla skulle vara överens, känna tillhörighet – 

70-talisterna var en konsensusgeneration (Bergqvist 2009:154) och detta skiner genom i och 

med den ”svenskhet” och nationella samlade känsla som presenteras i Spola Kröken. Vi ser 

även att den lilla bilden av en öppnad nedåtvinklad flaska representerar en hel kampanj, ett 

helt budskap samt tankesätt och därmed fungerar även logotypen som en metonym. 

Kampanjen blir då också i ett vidare perspektiv en symbol för hur staten vill att vi ska leva 

våra liv och tänka om alkohol. En myt och diskurs skapas. 

6.1.2 Förebild Nordisk mästare bowling 

1972 blev Ulf Lönngren nordisk mästare i bowling. En duktig elitidrottsman som var förebild 
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för många. Även i kampen för avståndstagande från alkohol. På den svartvita affischen (bild 

10.1.2 i bilaga 10.1) är Ulf Lönngren porträtterad när han utövar sin sport. Han har neutrala 

tävlingskläder på sig, där enbart Spola Krökens logotyp syns på såväl byxor som tröja. 

Förutom att Systembolaget använt sig av ett konventionellt medium, en affisch, för att få ut 

budskapet, har de även i själva bilden på en denotativ nivå även använt Ulf Lönngren som ett 

eget medium då även han marknadsför Spola Kröken. Han ser glad och koncentrerad ut, har 

en sund kroppstyp vilket konnoterar att han också är frisk och vid god hälsa. Affischen 

präglas även av text där meddelandet är följande: ”Vill du vara i fint slag? Då håller det inte 

att kröka! ’Det skriver jag gärna under på!’” åtföljt av Ulf Lönngrens namnteckning, samt 

namn och titeln ”nordisk mästare i bowling”. Vet mottagaren inte vem Ulf Lönngren är så får 

denne reda på det. I texten kan vi initialt se att läsaren blir tilltalad med du. Detta åtföljs av en 

ton av lite högtravande språk som kommer sig av att uttrycket ”vara i fint slag” som syftar till 

något bättre, och är något som oftast inte används idag i vårt vardagliga språk. Inte heller 

ordet ”kröka” används i samma utsträckning idag – vi pratar oftare om att festa, supa och 

liknande, men indirekt har det samma betydelse. Det är vidare tydligt att frågan om 

vederbörande vill vara i fint slag eller ej är en ledande fråga med ett självklart svar; 

naturligtvis vill man vara i fint slag. Detta befästs ytterligare i kommande mening då texten 

vänder sig direkt till mottagaren och dennes alkoholkonsumtion som inte är acceptabel genom 

uttrycket; ”[då] håller det inte att kröka!”. Den sista delen av texten förstärker även bandet 

mellan förebild och avståndstagande från alkohol genom orden: ”[det] skriver jag gärna under 

på!” åtföljt av Ulf Lönngrens namnteckning. Vi kan därmed på en konnotativ nivå se hur 

budskapet ”Spola Kröken” genomsyrar kampanjtexten utan att för den skull direkt säga: 

”spola kröken”. Vi kan även se hur dåtidens konventioner om det samlade samhället med 

gemenskap speglas i materialet då samhällets ”hjältar” – goda förebilder, ofta idrottare, 

används för att stärka budskapet. På så vis innehar de en advocacy role (Windahl; Signitzer & 

Ohlson 2009:154) där förebildens goda egenskaper överförs på budskapet (L’Etang 2008). 

Likväl kan vi i detta också se exempel på de propaganda-tekniker som även används i PR. 

Genom sitt vittnesmål samt deltagande i denna kampanj överförs på så vis Lönngrens goda 

egenskaper på budskapet. På en latent och en konnotativ nivå ser vi inte bara en förebild, utan 

även en svensk mästare, där epitetet ”mästare” antyder styrka, rättrådighet, någon att se upp 

till och lära av. Lönngren blir som person och idrottsutövare genom sitt sunda och friska och 

välvårdade utseende en symbol för avståndstagande från alkohol och de hälsosamma 

vinsterna med att undvika alkohol – en diskurs att ta till sig.  



28 

 

6.1.3 Det röda hjärtat – en symbol för liv 

Det röda hjärtat är en central figur för Spola Kröken som används i många delar av kampanjen 

och i många olika former. Något som också är centralt för kampanjen är att de genom idrotten 

profilerade avståndstagande från alkohol. I och med de olika variationerna som tagits fram för 

kampanjen bildades en diskurs som tilltalade många olika sportgrenar, vilket ytterligare kunde 

skapa identifikation för respektive målgrupp. Som tidigare nämnts är det viktigt för individer 

att kunna identifiera sig med mediebudskap för att kunna ta till sig dem och ändra eventuella 

beteenden eller åsikter. Att Systembolaget väljer att designa ett hjärta för olika sportgrenar 

gör det troligtvis lättare nå ut till ungdomarna och därmed skulle vi kunna anta att de såg 

ungdomar som individer med olika intressen som måste tillgodoses för att kunna sprida 

diskursen. Dessa, som då blir subkulturer, skapas inom rörelsen där ungdomarna får något att 

identifiera sig med och profilera sig genom. Det skapar stolthet. Detta gav också chansen för 

olika idrotter och idrottare att profilera sina lag och sig själv som aktiva avståndstagare – att 

vara det rätta valet ur marknadssynpunkt för sponsorer. Exempel på de olika sportgrenarna 

finner ni i bilder 10.1.4 till 10.1.8 i bilaga 10.1; de bilder som inkluderats undersökningen är 

bowling, skidåkning, orientering, golf, och hockey.  

Om vi tittar på själva hjärtat i bild 10.1.3 i bilaga 10.1 ser vi vid en första anblick att det är en 

tecknad figur i färg. Figuren har formen av ett rött hjärta med Spola Krökens logotyp på sig. 

På bilden finns också en pratbubbla med följande text: ”Heja Sverige friskt humör spola 

kröken susen gör!”. Hjärtat har på en denotativ nivå fått mänskliga attribut då det har armar 

och ben, ett ansikte, och ler. Följaktligen kan vi se att hjärtat är ute och springer och vinkar. 

På en konnotativ nivå kan vi istället se hur hjärtat egentligen är en symbol för människan, 

hälsa och liv. 

Texten i pratbubblan förmedlar inte bara diskursen om avståndstagande från alkohol – det 

skapar också möjligheter till association till den Svenska gemenskapen. Genom texten ”Heja 

Sverige frisk humör spola kröken susen gör!” skapar kampanjen ett band till svenska 

folkramsor och hejaramsor inom idrotten; där de tagit ”ledmotivet” från den kända 

hejaramsan ”Heja Sverige friskt humör det är det som susen gör!”. Detta skapar i sin tur 

ytterligare band mellan idrott och Spola Kröken. Tillsammans med logotypen och pratbubblan 

skapar bild och text i sin tur en konnotation om att avståndstagande från alkoholkonsumtion 

leder till ett hälsosammare liv. Att hjärtat också är friskt, glatt och springer ger även 

associationer till idrott och därmed idrottsrörelsen som tagit gemensamt krafttag för att 

motverka alkoholkonsumtionen. Samtidigt förmedlar bilden inte bara sitt egna budskap, utan 
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även det budskap och den gemenskap som genomsyrade hela kampanjen där en folkrörelse 

arbetar för en sundare alkoholkonsumtion. Vi kan på så vis också se hur medierna har ett stort 

inflytande i skapandet av vår egen identitet och hur vi känner tillhörighet till samhället 

(Berglez & Olausson 2009:142–145) där kampanjerna i detta fall använt sig av välkända 

symboler och talesätt för att föra ut sitt budskap. På en latent nivå kan vi återigen se hur 

metonymen ”spola kröken” blir en symbol för ett sundare och hälsosammare levnadssätt som 

härrör till kampanjen. 

6.1.4 En ny kanal 

I kampanjen bildades även en ”ny” kanal för att sprida diskursen. Allmänheten fick på egen 

hand aktivt ta del i kampanjen då kläder blev centrala budbärare i kampanjen. De mest kända 

klädesplaggen var den gula t-shirten med kampanjens logotyp på och de mössor kampanjen 

använde som ni finner på bild 10.1.9 i bilaga 10.1. Exempel på andra ”nya” kanalval kunde vi 

se exempel på redan i bild 1 i bilaga 10.1 där en svensk mästare fungerar som ett eget 

medium, inte bara på en konnotativ nivå, utan även på en denotativ nivå, genom att bära 

kläder med Spola Krökens logotyp på. Genom detta val av marknadsföring var unga vuxna 

även själva en del av kampanjen i Spola Kröken.  

Ungdomar kunde därmed även utåt sett visa sitt stöd för kampanjen och sitt eget 

avståndstagande från alkohol. På detta sätt fanns en gemenskap där de som aktivt tog avstånd 

från alkohol själva blev förebilder och del av en rörelse där deras egna hjältar redan var 

aktiva. Bilden av ”ett finare slag” skapades i verklighet genom mössor och t-shirts. Även i 

denna bild ser vi hur symbolen för det samlade vi – det samlade Sverige – konkretiseras i och 

med associationerna till den svenska flaggan och genom att ungdomarna öppet var del av en 

subkultur där de visade sitt avståndstagande.   

6.1.5 Svensk idrott spolar kröken 

På bilden 10.1.10 i bilaga 10.1 ser vi 23 svenska idrottsutövare. Ovan dem är en stor banner 

med blå bakgrund och gul text där det står ”Svensk Idrott spolar kröken”, vilket är ett 

genomgående tema för just Spola Kröken. Färgvalet associerar till den svenska flaggan och 

därmed Sverige; i ett vidare perspektiv utstrålar bannern nationalitet och gemenskap, både 

såväl inom Sverige men också inom idrotten. Detta blir extra tydligt då det ger intrycket att 

även idrottsrörelsen står samlad tillsammans mot alkoholkonsumtionen i och med uttrycket 

”Svensk idrott”. På bilden finner vi även logotypen för Spola Kröken och 23 underskrifter i 
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bläck. Att de är elitidrottsutövare förstår vi genom att många av dem bär Sveriges 

landslagskläder för respektive sport. Alla utövare bär också logotypen för Spola Kröken på 

sina tävlingskläder. De sitter med sina redskap vilket tydliggör att de är idrottsutövare. På en 

denotativ nivå ser hur deras ansiktsuttryck ger bilden av att alla är glada, friska och sunda. De 

är förebilder på olika sätt; som elitidrottsutövare konnoterar de ett ”mästar” – epitet, samma 

som i bild 1 i bilaga 10.1. Vidare är de med sitt friska utseende konnotativt förebilder för en 

sund livsstil och friskvård. Då de även tar avstånd från alkohol innehar de på samma gång en 

advocacy role. Då alla utövare aktivt och bokstavligt skrivit under ”svensk idrott spolar 

kröken”, ser vi hur budskapet även här genomsyrar mediematerialet. I ett vidare perspektiv 

skulle underskrifterna kunna liknas vid protestlistor – protestaktion mot alkohol och 

alkoholkonsumtion. Under 70-talet var generationskonsensusen att ”»ingen ska vara bättre än 

den andra«” (Bergqvist 2009:154). Detta genomsyrar även Spola Kröken så till vida att de 

menar på att ”alla ska med” – vilket vi ser genom faktumet att idrottshjältarna går samman för 

att engagera alla inom den svenska idrottsrörelsen. Dock spinner kampanjen vidare på, 70-

talsnormer till trots, att man är i ett ”finare slag” om man tar avstånd från alkohol.  

6.1.6 Jogga tillsammans – Spola Kröken 

Under 70-talet startade en popularitetsvåg av träning som ytterligare förtydligade vikten av ett 

hälsosamt leverne. Träningsprogram prydde de svenska tv-tablåerna och det blev alltmer 

populärt att just jogga (Bergqvist 2009:154). Även Spola Kröken var med i den samhälleliga 

strävan efter ett mer hälsosamt leverne. Kampanjen vidareutvecklades från att enbart handla 

om avståndstagande från alkohol till att också innebära marknadsföring av träning och hälsa. 

Bland annat ville de få folk att börja jogga. Detta ser vi även exempel på i bild 10.1.11 i 

bilaga 10.1. Denotativt ser vi två människor i lila träningskläder som springer. Bilden består 

av en cirkel som har flera gröna och vita cirklar inuti. På den yttre gröna cirkeln ser vi ett 

meddelande: ”Jogga tillsammans”. Även Spola Krökens centrala logotyp – flaskan – finns 

med på bilden. På en konnotativ nivå associeras kampanjens logotyp med avståndstagande 

från alkohol. Vidare skapas en ny diskurs för kampanjen då det sammankopplas med det 

denotativa budskapet ”jogga tillsammans”. Därmed kliver kampanjen in i en ny dimension 

utanför alkoholfrågan. En dimension som även rör ett hälsosamt leverne och vikten av träning 

som präglade såväl Spola Kröken som 70-talet. Samtidigt ser vi hur ”två vanliga människor” 

får ta plats i centrum för budskapet, en av de tekniker PR brukar. Detta skapar en möjlighet 

för mottagarna att lättare identifiera sig med personerna på bilden och förstärker därmed 

diskursens påverkanskraft.        
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6.2 Analys av Festmetoden  

6.2.1 Festmetoden – symbolvärde i namn och logotyp 

Festmetoden har likt Spola Kröken ett namn som består av två ord. Ordet fest är på en 

denotativ nivå ett uttryck för en ”högtid eller festlighet i anledning av en religiös, nationell 

eller enskild märkesdag” (www.ne.se 2011-04-16). På en latent, konnotativ nivå är fest i 

förlängning ett tillfälle för konsumtion av berusningsmedel. Ordet metod är ett uttryck för ett 

planerat tillvägagångssätt. Likt Spola Kröken kan vi även i Festmetoden knyta an till såväl en 

denotativ som konnotativ diskurs, det bokstavliga och det bildliga i och med namnet som hör 

ihop med kampanjen och vad staten vill uppnå. Tillsammans bildar de två orden 

”Festmetoden”, en metod för fest – därigenom skapas intrycket av att kampajen vill ge tips 

och råd om hur man festar på bästa sätt. Det finns flera möjliga tolkningsmöjligheter. 

Troligtvis bör det tolkas som det sunda sättet att festa med alkohol. Motsatsen är en metod för 

att bli så berusad som möjligt. Syftet med kampanjen var att ge unga verktyg till att festa på 

ett mer hälsosamt sätt och minska sin alkoholkonsumtion, men vi kan diskutera hur diskursen 

de facto tolkas. Kampanjen har fått mycket kritik, och detta just för att materialet är 

tolkningsbart så till vida att det kan innebära en acceptans för en hög alkoholkonsumtion och 

en dekadent livsstil. Detta kan ha skadat kampanjen mer än hjälpt den, men likväl skulle det 

också kunna vara ett medvetet val för att skapa reaktioner och uppmärksamhet. Dock kan 

varken kampanjmakarnas intentioner eller hur kampanjen mottagits utläsas ur det 

mediematerial och syfte som undersöks i denna uppsats. Likväl kan den lätta tonen och en 

större acceptans vara ett sätt att få ungdomar att lyssna. 

Precis som Spola kröken har även Festmetoden en logotyp som är central för kampanjen och 

återkommer i många delar av mediematerialet. Logotypen finner ni som bild 10.2.1 i bilaga 

10.2. Logotypen består av webbnamnet festmetoden.se. Den är i vit text och står därmed ut 

mer än övrigt material, likaså är texten kurvig och lutar åt olika håll, vilket ytterligare gör 

logotypen mindre stelbent och istället mer lättsam. Redan här kan vi se stora skillnader mot 

Spola Kröken då Systembolaget använder sig av en bestämd diskurs – ta avstånd från alkohol. 

Festmetoden däremot använder symboler för fest på ett lättsamt sätt. Detta ser vi då logotypen 

består av en svart bakgrund med stjärnor och vinglas i änden av ”neon-snören” kring 

kampanjens namn. Olikt Spola Kröken är diskursen om en minskad alkoholkonsumtion inte 

lika denotativt för Festmetoden – snarare något konnotativt då individen själv, med hjälp av 

symboler, bilder och text kring logotypen får tolka Festmetodens syfte. I logotypen finns även 
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fyra neonfärger; rosa, blå, grön och gul. Neonfärger konnoterar fest och diskotek – indirekt 

festande och därmed alkohol. På så vis kan vi se att det finns olika nivåer av alkoholdiskursen 

i kampanjen för en mottagare att tolka och förstå.  

6.2.2 OBS! 

I bild 10.2.2 i bilaga 10.2 ser vi en affisch. Bakgrunden är svart och det finns ett meddelande i 

blå text samt logotypen för festmetoden.se. Meddelandet vi möter på en direkt, denotativ nivå 

är det bokstavliga meddelandet: ”OBS! När du dricker känns folk snyggare än vad de är” på 

den denotativa, manifesta nivån ser vi ett uttryck för dryck genom orden ”när du dricker”. På 

en konnotativ nivå kopplas det till alkoholförtäring då det vedertagna uttrycket ”att dricka” 

oftare innebär alkoholkonsumtion än att exempelvis dricka ett glas vatten, detta är dock 

beroende på situation och samtal. Det kan likväl betyda att en person de facto ska dricka 

vatten. Då det efterföljande påståendet hävdar att ”när du dricker känns folk snyggare än vad 

de är” visar detta på en latent nivå att det handlar om alkohol och att vid alkoholintag så 

minskar omdömet. Genom detta konstaterande om minskat omdöme skapas också en negativ 

ton och inställning till alkohol. Då ”OBS!” är skrivet i stora bokstäver och avslutas med ett 

utropstecken blir det kommande meddelandet viktigt och något som ej bör förbises. På en mer 

latent nivå förstår vi att vi inte ska dricka alkohol. Vidare kan vi se hur Festmetoden – som 

annars konnoterar en metod för fest – genom denna affisch blir en symbol för minskad 

alkoholkonsumtion.  

Färgen blå är en kall färg som oftast kopplas samman med stillhet och lugn, men tillsammans 

med andra neonfärger konnoterar det tillsammans med de andra neonfärgerna känslan av fest 

och flärd. Affischen är konstruerad för att passa verkligheten – ungdomar brukar alkohol, men 

vi kan ändra deras vanor och beteendemönster genom rätt verktyg. Dock kan den även tillföra 

en acceptans genom att påvisa att verkligheten är denna och det kommer inte åtas drastiska 

åtgärder för att ändra den. Detta är en problematisk diskurs för staten att stå bakom då de 

samtidigt säger att det är farligt med alkohol. Vidare kontrasterar detta Spola kröken där man 

aktivt sa nej till alkohol. Ju känsligare ett ämne är för målgruppen, desto viktigare är det att 

det utformas på rätt sätt så målgruppen inte värjer sig från budskapet (Jarlbro 2010:75-77) och 

det är troligtvis vad Alkoholkommittén valt att göra i utformandet av Festmetoden för att 

kunna nå fler ungdomar. 
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6.2.3 Staten i den hjälpande rollen 

Likt den ovan analyserade bilden är även bild 10.2.3 i bilaga 10.2 en affisch i en stad, det är 

natt – scenen för situationen där ungdomar troligtvis väljer om de ska dricka alkohol eller 

inte. Likt de andra affischerna har även denna en svart bakgrund. Huvudbudskapet på 

affischen står i neonrosa och meddelandet är ”Ska du gå ut ikväll? Testa hur man festar först”. 

Under texten finns logotypen för Festmetoden. Direkt så ställer affischen en fråga: ”Ska du gå 

ut ikväll?”. I och med svaret ”testa hur man festar först” blir den föregående frågan är en 

retorisk fråga där det självklara svaret är ”ja”. Vidare indikerar ordet ”först” ett antagande om 

att vi behöver tänka efter en extra gång. Sändaren deklarerar därmed också att det finns en 

bättre metod (festmetod) än den vi vet om eller använder oss av. Den neonrosa färgen 

associerar till fest. Genom meddelandet intar de även en förmyndarroll och visar att ungdomar 

inte kan veta hur man ska festa på ett mer sunt sätt. Samtidigt konstruerar de en förståelse mot 

ungdomar där staten intar en hjälpande roll för att lära ungdomarna om alkohol – något som 

är otroligt viktigt.  

6.2.4 Nyckeln till framgång  

I bild 10.2.4, bilaga 10.2 ser vi att likt de tidigare affischerna är även denna svart och har 

samma grundsnitt som resterande mediematerial i kampanjen. Meddelandet som står i fokus 

på denna affisch är i vit text och enligt följande: ”vill du inte gå hem ensam i natt? Ragga 80% 

och drick 20%”. Den första delen av meddelandet är en fråga som blir en retorisk fråga då det 

bland unga vuxna blivit samhälleligt vedertaget att man inte ska gå hem ensam vid fest. En 

lyckad kväll innebär inte ensamhet. Den andra delen av meddelandet är ett tips om att dricka 

mindre och ragga mer – nyckeln till framgång enligt Festmetoden. Färgen vit konnoterar i sin 

tur oskyldighet och renhet där kampanjen föreslår renhet – vilket innebär mindre alkohol. 

Vidare kan vi se hur vedertagna normer om relationer genomsyrar kampanjbilden och vi ser 

därmed hur bilden blir konstruerad av samhället i sig och dess normer. Samtidigt konstruerar 

detta mediebudskap inte bara tankar om mindre alkohol för framgång – det vidarekonstruerar 

också normen att man inte bör gå hem ensam efter fest. Att kampanjen är så 

verklighetsmedveten och talar till ungdomar i termer och normer som för dem är samhälleligt 

accepterade är positivt i sig. Dock kan vi också se det som något negativt då kampanjen i och 

med sådana termer vidarekonstruerar stereotypiska normer om att individen är mindre lyckad 

om denne inte lyckas ragga upp någon. Detta blir problematiskt och samtidigt kontrasterande 
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mot kampanjen i sin helhet då den annars arbetar utifrån att ungdomar är starka individer och 

själva har ett val. 

6.2.5 En konstruerande verklighet 

Att Festmetoden är så verklighetstrogen är både bra och problematiskt. Som tidigare nämnts 

är kampanjen en produkt av sociala konstruktioner och konstruerar samtidigt nya. På bild 

10.2.5 i bilaga 10.2 ser vi Festmetodens logotyp och bakom den flera ungdomar som dansar; 

en ung tjej står i förgrunden. Kampanjens logotyp är även här i centrum. På en konnotativ 

nivå, kan vi, beroende på våra olika tidigare erfarenheter och perspektiv, tolka texten på två 

sätt: antingen som raka spåret till dekadens, eller som ett sätt att fortfarande ha roligt utan att 

skada sig själv. Tillsammans med logotypen blir även betydelsen av tjejen som dansar 

annorlunda. Hon blir, då hon själv står i fokus i kampanjen, även en metonym för ungas 

alkoholbruk i Sverige idag, där hennes sätt att festa blir karakteristiskt för alla ungdomar – 

antingen dekadent eller smart. Dock ser tjejen ut att vara utom kontroll på bilden då vi på en 

manifest nivå kan se att hon dansar vilt med armarna överallt. Hon har även ett, vad som ser 

ut att vara, alkoholpåverkat ansiktsuttryck. Detta förstärker i sin tur ytterligare kopplingen till 

dekadens och därmed inte ett smart festande. Samtidigt konstruerar också denna bild en 

acceptans för en öppnare dekadens då tjejen i fråga på bilden på intet sätt sätts i en denotativ 

roll som felaktig och utom kontroll. För att ungdomar ska tolka detta budskap på rätt sätt – 

”såhär ska du inte göra” krävs att de kan se förbi det denotativa budskapet och förstår det 

konnotativa istället. 

6.2.6 Olika nivåer av alkoholpåverkan 

Bild 10.2.6, bilaga 10.2, är en bild klippt ur den dvd-film som Alkoholkommittén lanserade 

som en del av navet i Festmetoden. Filmen tar oss genom en festkväll tillsammans med 

programledaren Erik Haag som tar upp fakta om alkoholens inverkan på kroppen och 

intervjuar Svenska medieprofiler om alkohol. På bilden befinner sig programledaren i en kö. I 

kön står många ungdomar, en del av dem är klädda för fest. På bilden ser vi även olika ord 

ovan kön; ”spik nykter”, ”i gasen”, ”svajig”, ”brakladdad”, ”slirig” och ”kanon”. Dessa ord 

behöver i normala fall inte konnotera alkoholpåverkan. Exempelvis skulle en väg kunna vara 

slirig och hal; en kanon är ett vapen men att vara kanon är att vara utomordentligt bra. Dock 

har dessa ord idag blivit en del av vårt språkbruk som kommit att även betyda olika nivåer av 

alkoholpåverkan. Då dessa ord samtidigt är sammankopplade med en kö full av festklädda 
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ungdomar blir det på en latent nivå underförstått att detta är en bild av en krogkö och att de 

troligtvis är alkoholpåverkade.   

6.3 Analys av de olika aspekterna 

6.3.1 Hälsoidealet, alkohol och livsstil 

Precis som idag fanns det även under 1970-talet ett hälsoideal med mycket medial fixering 

kring hur vi ska se ut, må och vad vi ska äta. Vi kan dock skönja en viss förändring i sökandet 

efter ett hälsoideal. Under 70-talet exploderade kroppsfixeringen (Bergqvist 2009:163) och att 

vara sund mötte nya höjder, bland annat vann fenomenet bantning terräng där det tränades i 

grupp i ”tidens kollektivistiska anda” (Qvarsell & Torell, 2005:120). Exempel på detta kan vi 

framförallt se i bilderna från Spola Kröken med hjärtan. Likväl kan vi se detta på en mer 

konnotativ nivå i bilden av Ulf Lönngren och ”Svensk Idrott Spolar Kröken” där 

elitidrottarnas friska, sunda utseende och den träning som ligger bakom även skapar ett 

hälsoideal att eftersträva. På en konnotativ nivå kan vi se hur hjärtat är en symbol för 

människan och liv. Ett glatt springande hjärta konnoterar ett starkt, friskt hjärta som är 

välmående och associerar därmed till ett hälsosamt liv som vi enbart får genom 

avståndstagande till alkohol och fysisk träning. I och med att alla förebilder är vältränade till 

en elitnivå, sunda och slanka, skapar denna bild tillsammans med hjärtat ett hälsoideal som är 

närmare hets än normal sundhet. I Festmetoden är bilden en annan. Där presenteras en livsstil 

som är mer öppen och accepterande och framförallt mer dekadent. Detta ser vi till exempel i 

uttryck som ”Ragga 80% och drick 20%”. I Spola Kröken ges en bild av att alkohol är fult 

medan det i Festmetoden anses mindre fult där det är acceptabelt att dricka så länge vi tar 

varannan vatten – detta ser vi exempelvis i meddelanden som ”Hallå där! Drick varannan så 

orkar du längre”. 

I dagens samhälle är det statusuppfyllande att festa, vilket vi ser tecken på i bloggportaler som 

finest.se. Vi kan fråga oss om Festmetoden istället väljer att acceptera verkligheten som den är 

– ungdomar brukar alkohol – än att försöka ändra deras positiva attityd till något negativt. 

Samtidigt bör vi ställa frågan om Festmetoden enbart är konstruerad av en verklighet och 

samtidigt accepterar den, eller om de, genom att visa acceptans, faktiskt bidrar till att 

konstruera en större acceptans till alkohol. På så vi kan det också anses att Festmetoden i sin 

form är starkt kontrasterad av Spola Kröken. Spola Kröken har precis som Festmetoden 

målsättningen att skapa en sundare syn på alkoholkonsumtion, men istället för att få 

ungdomar att dricka på ett klokare sätt, verkade Spola Kröken för att få ungdomar att helt ta 
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avstånd från alkohol, se exempelvis analys av bild 10.1.2. Samtidigt gjorde kampanjen det 

”fult” att bruka alkohol. Något som inte är lika framträdande i Festmetoden vid en första 

anblick.  

En grundpelare i social konstruktionismen är att ”varje samhällsfenomen inte är ett självklart 

och absolut behov, utan en relation som bestäms av varje tids pågående strider om 

definitioner” (Börjesson 2003:64) – därför kan såväl kunskap som olika samhällsproblem 

anses mer eller mindre viktiga. Exempelvis skulle vi vid en första anblick kunna säga att 

alkoholproblematiken var sedd på med mindre blida ögon under 70-talet då Spola Kröken 

lanserades och förespråkade ett avståndstagande från alkohol, medan Festmetoden i nutid har 

en annan utformning för vi ser på alkohol med andra ögon. Samtidigt skulle vi kunna tolka det 

som ett drag för att få unga att lyssna – troligtvis är det lättare att få ungdomar att ”ta 

varannan vatten” än att sluta dricka helt, som syftet med Spola Kröken verkar ha varit. Ett 

stort problem staten måste överkomma för att nå ut till ungdomar i sin alkoholkampanj är ett 

”mentalt socialt tillstånd av bristande tillit till auktoriteter av olika slag” (Larsson, 2002:26) 

som medborgare har idag. För PR handlar det om att återskapa tilliten då ”myndigheter och 

andra organisationer är beroende av tillit: och denna tillit skapas (…) främst genom 

kommunikativa insatser” (Larsson, 2002:27). Är då staten förstående för människors 

alkoholkonsumtion finns det troligtvis en större chans att de lyssnar.  

6.3.2 Gemenskap och individ 

Många kampanjer har sin grund i en uppkommen gemenskap som mottagarna själva kan 

identifiera sig med. ”[Innebörden] eller förståelsen av ett fenomen eller ett ting” är alltid 

”beroende av språk, bilder, metaforer, men också av att den aktuella tiden och platsen har 

perception för fenomenet” (Börjesson 2003:64-65), och därför ser olika kampanjer från olika 

tidsrymder olika ut, och de tilltalar därmed även olika demografiska grupper. På detta sätt 

skapas också en gemenskap och samtidigt ett utanförskap i och med detta. Bevis på detta 

finner vi även bägge kampanjerna, men främst i Spola kröken. En ”vi mot dem” känsla 

infinner sig framförallt då vi fokuserar på uttryck som ”Svensk Idrott Spolar Kröken” (se 

analys av bild 10.1.5) och genom den centrala logotypen för Spola Kröken i blått och gult – 

svenska flaggans färger. Detta bidrar till en nationalistisk känsla och en eftersträvansvärd 

”svenskhet” som blir genomgående för Spola Kröken. På så vis bildas även en gemenskap för 

en inre krets – stolta svenskar som håller på med idrott.  
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Festmetoden kontrasterar i denna aspekt Spola Kröken; likt Spola Kröken bildas en subkultur 

med badges och t-shirts för ungdomar som ”festar lagom”, men den är inte nationalistisk. 

Dock kan det underliggande budskapet att festa lagom konnotera en svenskhet i sig, då 

svenskar normalt är tillbakadragna och ”lagom” – ingen får sticka ut – ”»ingen får halka 

efter«” (Bergqvist 2009:171). Samtidigt som Spola Kröken fokuserar på den gemenskap som 

idrott skapar och har en genuin laganda vänder sig Festmetoden från individ till individ. 

Exempel på detta ser vi bland annat i meddelanden som riktar sig direkt till individen med 

bland annat: ”vill du inte gå ensam hem inatt?” och dylikt. Vidare har ”[medier] (…) en 

avgörande roll i identitetsskapande och i den totala processen av engagemang och känsla av 

tillhörighet i olika gemenskaper” (Berglez & Olausson 2009:139). Alla våra tankar, 

erfarenheter och uppfattningar om våra egna identiteter beror på symboler och tecken i 

världen kring oss som påverkar hur vi uppfattar verkligheten (Bignell 2002:7; Berglez & 

Olausson 2009:142). Vilket gör att dessa kampanjer har så stor påverkanskraft som de har. 

6.3.3 Roller i media 

När det kommer till roller i media så är det i denna aspekt som kampanjerna skiljer sig mest. 

Det är även därför de förmedlade diskurserna har kunnat tolkats så olika som det gjorts. I 

Festmetoden kan vi se hur ordval som ”testa” och faktumet att hela kampanjen arbetar med 

peer-education leder till att ungdomen ges ett val. På så vis kan vi säga att kommunikation är 

symmetrisk. Staten som informatör och sändare intar samtidigt en förmyndarroll då de trots 

förståelsen indirekt visar att ungdomar har dåligt omdöme. Detta kan vi se exempel på genom 

de tips och råd som genomsyrar kampanjen. Att staten arbetat fram en metod för fest visar att 

ungdomar är för omdömeslösa för att kunna hantera det själva. Vidare kontrasterar de den roll 

Systembolaget intar i Spola Kröken vilket vi till exempel ser i analysen av bild 10.1.1. Där 

syns rollen i meddelanden som ”vill du vara i fint slag? Då tål det inte att kröka!” där staten 

visar noll tolerans genom att ge en order istället för ett val. Den asymmetriska 

kommunikationen konkretiseras genom detta och påvisar en kompromisslös syn från staten – 

en auktoritär roll.  

Vidare kan vi se hur subkulturer spelat en stor roll för ungdomar. Framförallt i Spola Kröken, 

men även till viss del i Festmetoden. Vad som troligtvis gav Spola Kröken möjligheter till 

genomslag var att ungdomarna genom sin idrott även kunde profilera sitt avståndstagande 

från alkohol. Att sporta ”innebär bokstavligen att förkroppsliga en viss stil – oavsett om denna 

stil är eftersträvad eller oavsedd” där stilen blir ett sätt att framställa sig själv (Franzén 
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1994:246-247). Genom sina kanalval skapade Systembolaget en stil, en diskurs att ta till sig 

där ungdomarna kunde framställa sig själva genom ett genomslagskraftigt budskap. 
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7. Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från ovan gjorda analys.  

7.1 Den statliga alkoholdiskursen  

Sammanfattningsvis kan vi se att den statliga alkoholdiskursen som förmedlats i två 

alkoholkampanjer förändrats över tid och genom generationsskiften i vårt samhälle. Det som 

kommunicerades under 70-talet som ett aktivt avståndstagande från alkohol har istället idag 

blivit ett aktivt accepterande av alkoholkonsumtion bland unga där målet är att minska 

alkoholkonsumtionen. Synen på alkohol hos individen kan ha förblivit densamma, men den 

har förändrats i den statliga kommunikationen. Då all kommunikation färgas av vedertagna 

normer och konventioner förs dagens sociala konstruktioner vidare och påverkar därmed 

morgondagens syn på exempelvis alkohol. Staten har en påverkanskraft och hur de talar om 

alkohol konstruerar definitivt ungdomars syn på alkohol. Utöver föräldrar och vänner är det 

media (och därmed indirekt staten) som har störst påverkanskraft. Hur staten talar om alkohol 

kommer på så vis konstruera nya diskurser i samhället och hur medborgarna ser på alkohol.  

På en denotativ som konnotativ nivå både i Spola Kröken och Festmetoden har staten skapat 

två väldigt kontrasterande alkoholdiskurser. Då de med nationellt täckande kampanjer 

förmedlat de två diskurserna har de skapat en norm och attityd för ungdomarna att ta till sig. 

Att de svängt i tonen i budskapen kan ses som något negativt, men troligtvis ökar en förståelse 

om hur verkligheten ser ut chansen att de unga vuxna som brukar alkohol faktiskt lyssnar och 

tar till sig statens budskap. Det handlar om att acceptera en verklighet, att lyssna och förstå 

och försöka minimera riskerna så effektivt som möjligt. Samtidigt gör statens monopol på 

alkoholförsäljningen att de i viss mån kan kontrollera alkoholkonsumtionen och informera om 

riskerna med alkohol.  

Vidare kan vi se hur Spola Kröken startade en nationell subkultur för ungdomarna att ta till 

sig där de även kommunicerade livsstilen om ett hälsosamt leverne där avstånd från alkohol 

och mycket träning präglade livsstilen. Festmetoden däremot skapade till viss del en subkultur 

för de ungdomar som valde ”att ha som roligast” med mindre alkohol, men framförallt vände 

de sig till individen i form av en förstående förmyndarroll som ger individen chansen att välja 

själv. I Spola Kröken däremot ser vi hur staten istället intar en auktoritär förmyndarroll och 

ger order.  
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Konventioner påverkar så till vida att de konstrueras i mediematerialet och samtidigt är 

konstruerande då de redan existerar vid produktionen av exempelvis en statlig 

alkoholkampanj.  

7.2 Forskarens reflektion  

Media har bland annat i form av populära bloggar med vimmelbilder bidragit till att synen på 

alkohol har ändrats till något mer accepterat. Detta är också något vi ser i den statligt 

kommunicerade alkoholdiskursen. Även om allt fler yngre säger nej till alkohol ökar unga 

vuxna som ökar sin intensivkonsumtion av alkohol (FHi Livsstilsrapport 2010). Idag skulle 

det troligtvis vara svårare att nå ungdomar för Spola Kröken då mycket av det dagliga sociala 

utbytet i form av konversationer till stor del har flyttats in i den elektroniska världen genom 

mobiltelefoni och internet, bland annat använde 36,4% av den svenska befolkningen under 

2010 det sociala mediet facebook (http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/ 2011-05-

24). Att Festmetoden var just så kontrasterande och hade en mer acceptabel syn på 

alkoholkonsumtion, kan ha gjort att den lyckats bättre att nå ungdomar på ett annat sätt än vad 

en politiskt korrekt, moralpredikande kampanj hade gjort då den just agerar som förstående 

förmyndare än en moralpredikare. Dock finns exempel där Spola kröken används än idag, 

bland annat kommunicerar Ludvika Badmintonklubb på sin hemsida att tar avstånd från 

alkohol, se bild 10.1.12 i bilaga 10.1 ”badminton spolar kröken” (2011-05-05). 
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8. Kritisk reflektion 

8.1 Uppsatsens genomförande 

Alkoholkonsumtion och dess problematik är aldrig inaktuellt. Många, och framförallt unga, 

far illa på grund av alkoholkonsumtion, vare sig de konsumerar det själva eller om personer i 

deras närhet gör det. Därför är detta ett viktigt ämne. I efterhand hade det varit önskvärt att ha 

haft litteratur kring socialpsykologi att referera till för att få ett ytterligare djup i analysen av 

hur ungdomar påverkas av medierade budskap.  

Då Spola Kröken var aktuell för närmare 40 år sen skapar generationsskiften 

informationsluckor och det har som författare varit svårt att hitta material då en väldigt liten 

del finns tillgängligt på internet och hos Systembolaget. Likväl har det varit svårt att få 

information kring alkohol och den allmänna hälsan under 70-talet då FHi är en relativt ny 

myndighet och tidigare inte gjort undersökningar kring den svenska befolkningens hälsa 

vilket till viss del påverkar uppsatsens resultat.  

Som i alla teorier finns det brister och socialkonstruktionism visar sig ibland ha alltför stor tro 

till sig själv och dess påverkanskraft – påverkar konventioner så mycket som det sägs? – För 

att mäta detta hade en receptionsanalys varit nödvändig. Uppsatsens omfång hade dock blivit 

alltför stort och det hade därmed inte varit möjligt att göra en så djup analys av materialet som 

gjorts nu. 

Metoden har för uppsatsen varit adekvat och relevant, att fokusera på semiologisk analys var 

ett klokt val då den semiologiska analysen lämpar sig bäst för bilder men också för textform. 

Då det är statliga alkoholdiskurser som undersökts skulle det kunna te sig naturligt att 

forskaren istället borde använt sig av diskursanalys. Dock syftar en diskursiv analys främst till 

att undersöka samt klargöra de hierarkiska maktstrukturer som finns i en skriven text. Vidare 

har forskaren vid eftersökningar inte kunnat finna något originalverk av Saussure på svenska 

eller engelska, och det refereras därför inte till någon förstahandskälla av Saussures arbete.   

8.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag till fortsatt forskning skulle vara att skriva en avhandling om statliga alkoholdiskurser 

och hur de förändrats över tid. I en sådan avhandling skulle en forskare fler analysenheter och 

därmed fokusera på flera svenska alkoholkampanjer; undersöka hur alkoholdiskursen 

förändrats under en 40 år lång period – med start från Spola Kröken och fram till idag.  
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I avhandlingen skulle det utöver en semiologisk analys även göras en receptionsanalys – 

effektforskning – för att se hur ungdomar reagerar på materialet från de olika kampanjerna 

idag. Receptionsanalysen skulle fokusera på representanter ur olika demografiska grupper 

inkluderat generationer, utbildningsnivåer, boendeplats, social tillhörighet med flera 

kategorier som får ta del olika typer av mediematerial från olika tidsrymder i det svenska 

samhället. Därmed kan forskaren även få ytterligare insikt i hur den statliga alkoholdiskursen 

ändrats över tid, hur den påverkats av gällande normer och konventioner och hur den i sig 

själv också påverkar. 
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9.2  Elektroniska källor 

Myndigheter, organisationer och andra företag 

Socialdepartementet i Sveriges riksdag: http://www.sweden.gov.se/sb/d/1474 (2011-05-23) 

Statens Folkhälsoinstitut: http://www.fhi.se/festmetoden (2011-03-08) 

Systembolaget www.systembolaget.se (2011-03-08) 

Le Bureau: www.lebureau.se (2011-03-08) 

National Encyklopedin: www.ne.se (2011-03-28) 

Finest.se: www.finest.se (2011-04-17) 

Rapporter 

FHi – Livstilsrapport 2010 http://www.fhi.se/PageFiles/10781/A2010-12-Livsstilsrapport-

2010.pdf (2011-03-08) 

FHi – Levnadsrapport 2010 http://www.fhi.se/PageFiles/10796/A2010-13-Levnadsvanor-

lagesrapport-2010.pdf (2011-03-08) 

FHi – Den svenska alkoholutvecklingen 

http://www.fhi.se/PageFiles/3312/r200513alkoholutveckling0503.pdf (2011-05-04) 

Artiklar och annan information 

Socialdepartementet – regeringens alkoholuppdrag:  

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2533 (2011-03-05) 

Systembolaget – trendbrott i Ungdomars alkoholvanor: 

http://www.systembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Ungdomar/Trendbrott-i-ungdomars-

alkoholvanor/ (2011-03-08)  

Statens Folkhälsoinstitut – om FHi: http://www.fhi.se/Om-oss/ 2011-05-03 

Systembolaget – ansvar: http://www.systembolaget.se/OmSystembolaget/Vart-

samhallsansvar/Uppdrag/Att-balansera-ansvar-och-service/ (2011-03-08) 

Aftonbladet – ”Vin är nyttigare än motion”: 

http://www.aftonbladet.se/halsa/article6571135.ab (2011-05-01) 
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Flashback Forum: www.flashback.org (2011-04-26) 

Tråd: https://www.flashback.org/t1527686 (2011-05-04) 

Andel svensk befolkning på facebook: http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/  

(2011-05-24) 

Bilder 

Spola kröken 

Bild 10.1.1:  

Systembolaget AB, Systembolagets kommunikationsavdelning; Barbro Jonsson, 

kommunikatör Systembolaget AB; www.systembolaget.se  

Bild 10.1.2, 10.1.3, och 10.1.10: 

http://musselsoppansvanner.blogspot.com/2008/08/heja-sverige-friskt-humr-spola-krken.html 

(2011-05-04) 

Bild 10.1.2: 

http://4.bp.blogspot.com/_m0YtPN5vgmI/SLaYNMJ7wSI/AAAAAAAAFms/xdeHXEKJ4eE

/s1600-h/spola_kroken_reklam.jpg  

(2011-05-04) 

Bild 10.1.3: 

http://2.bp.blogspot.com/_m0YtPN5vgmI/SLaYNQwokdI/AAAAAAAAFm0/dualfu2kLQE/s

1600-h/Spola_kroken.jpg  

(2011-05-04) 

http://fritturhjartat.blogspot.com/2010/07/spola-kroken.html  

(2011-03-08) 

Bild 10.1.4: 

http://www.tradera.com/Spola-Kroken-80-Tal-Nr6-auktion_291401_127869163  

(2011-05-04) 

Bild 10.1.5:  

http://www.tradera.com/Spola-Kroken-80-Tal-Nr13-auktion_291401_127869529  

(2011-05-04) 
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Bild 10.1.6:  

http://www.tradera.com/Spola-Kroken-80-Tal-Nr9-auktion_291401_127869294  

(2011-05-04) 

Bild 10.17:  

http://www.tradera.com/Spola-Kroken-80-Tal-Nr7-auktion_291401_127869196  

(2011-05-04) 

Bild 10.1.8:  

http://www.tradera.com/Spola-Kroken-80-Tal-Nr10-auktion_291401_127869330  

(2011-05-04) 

Bild 10.1.9:  

Systembolaget AB, Systembolagets kommunikationsavdelning; Barbro Jonsson, 

kommunikatör Systembolaget AB; www.systembolaget.se  

Bild 10.1.10: 

http://1.bp.blogspot.com/_m0YtPN5vgmI/SLaYNQ3nXVI/AAAAAAAAFm8/TI9IZJTX5vA

/s1600-h/RA0509-kroken-big.jpg  

(2011-05-04) 

Bild 10.1.11: 

http://www.tradera.com/Spola-Kroken-80-Tal-Nr14-auktion_291401_127869582  

(2011-05-04) 

Bild 10.1.12:  

http://www6.idrottonline.se/default.aspx?id=241239  

(2011-05-04) 

Festmetoden 

Bild 10.2.1 till 10.2.5 samt övriga bilder Festmetoden: 

Le Bureau http://www.lebureau.se/work/alkoholkommitten-festmetoden/ (2011-03-08)  

Bild 10.2.6: 

http://www.resume.se/_internal/cimg!0/bt8mthetolqdwd0mx80cwcouae9do5x/Lysande,%20L

owe%20Brindfors!.jpeg (2011-05-11) 

Svenska Akademins Ordbok via databas i Stockholms Universitetsbibliotek  
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9.3 Andra källor 

Alkoholkommittén (2008) Alkoholkommittén 2001-2007 Slutrapport. Tryckt i Solna, redaktör 

Håkan Wrede 

DVD-film Festmetoden ca 25 minuter lång med fakta om alkoholens inverkan på kroppen. 

(2005)  
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10. Bilagor 

10.1 Mediematerial Spola Kröken 

Bild 10.1.1     Bild 10.1.2  

  

 

Bild 10.1.3     Bild 10.1.4 
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Bild 10.1.5     

  

Bild 10.1.6 

 

 

Bild 10.1.7  

 

Bild 10.1.8 
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Bild 10.1.9    Bild 10.1.10  

  

Bild 10.1.11     Bild 10.1.12 
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10.2 Mediematerial Festmetoden 

 

Bild 10.2.1     Bild 10.2.2 

    

 

Bild 10.2.3     Bild 10.2.4 

   

 

Bild 10.2.5     Bild 10.2.6 
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Bilder ur Festmetoden som inte tagits upp i uppsatsen: 

   

   

 

 

 

 

 

 


