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Sammanfattning 

Den	svenska	regeringen	har	i	samarbete	med	länsstyrelserna	i	Sverige	och	

det	statligt	ägda	Systembolaget	tagit	fram	kampanjer	med	syfte	att	stoppa	

langningen	av	alkohol	till	minderåriga.	I	kampanjerna	används	olika	typer	

av	strategier	och	kontrolltekniker	för	att	förmedla	riskerna	med	langning.	I	

studien	har	tre	kampanjer	analyserats,	den	första	heter	Tänk	om	och	riktar	

sig	tydligt	till	föräldrar.	Den	andra	heter	#hejdåalkoholskador	och	riktar	sig	

till	en	yngre	målgrupp,	såsom	syskon	och	vänner	och	den	tredje	kampanjen	

är	 Systembolagets	 reklamfilmer	 om	 anti-langning	 som	 har	 en	 nationell	

spridning	då	det	sänds	på	tv.	Syftet	med	studien	är	att	se	hur	språk,	makt	

och	 ideologi	 har	 framställt	 risken	 med	 langning	 till	 den	 svenska	

befolkningen	 genom	 olika	 anti-langningskampanjer.	 Detta	 studerar	 vi	

genom	att	se	hur	och	vem	kampanjerna	har	riktat	sig	till	för	att	styra	oss	

medborgare.	 Med	 kritisk	 diskursanalys	 som	 metodologiskt	 verktyg	 och	

governmentality	 som	 ytterst	 teoretiskt	 ramverk	 har	 tre	 kampanjer	

analyserats	 och	 tre	 diskurser	 identifierats	 ansvar,	 emotion	 och	 ironi.	

Resultatet	 visar	 att	 och	 hur	 staten	 använder	 sig	 av	 olika	 typer	 av	

kontrolltekniker	 och	 strategier	 för	 att	 styra	 oss	medborgare.	 Genom	 att	

spela	på	medborgarnas	samvete	och	samtidigt	trycka	på	fakta	nyttjar	staten	

sin	 hegemoniska	 position	 för	 att	 styra	 oss	mot	 sina	 önskade	 ideologiska	

mål,	alltså	att	disciplinera	oss	till	att	bli	goda	medborgare.	 

 

Nyckelord:	kritisk	diskursanalys,	anti-langningskampanjer,	ansvar,	

emotion,	ironi.	 
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Förord 

	
Vi	vill	rikta	ett	varmt	tack	till	vår	handledare	Linda	Kvarnlöf.	Tack	för	ditt	

stöd,	 din	 vägledning	 och	 ditt	 engagemang.	 Du	 har	 givit	 oss	 en	 djupare	

förståelse	i	uppsatsen	och	fått	oss	att	nå	längre	och	utmanat	oss	att	tänka	

och	utvecklas.	Vi	vill	också	tacka	våra	nära	och	kära	för	alla	uppmuntrande	

ord	och	styrka	under	dessa	tio	veckorna.	Ett	speciellt	tack	riktar	vi	till	Arvid	

och	David	som	orkat	med	oss	under	den	här	uppsatstiden	som	haft	både	

sina	toppar	och	dalar.	Ni	är	bäst.	Slutligen	vill	vi	också	tacka	varandra.	Utan	

stödet,	drivet	och	ett	gott	samarbete	hade	den	här	uppsatsen	varit	omöjlig	

att	 genomföra.	 Den	 här	 uppsatstiden	 har	 varit	 ett	 nöje	 att	 dela	 med	

varandra	och	vi	skulle	göra	det	tusen	gånger	om,	TACK!	
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1 Inledning	
“Jag	 är	 ingen	 langare”	 “Kidsen	 går	 till	 en	 langare	 om	 jag	 säger	 nej”	 “Jag	

kommer	att	ha	koll”	“Jag	är	schyst	som	bjuder”	(hejdåalkoholskador	u.å.).	

Detta	 är	 bara	 några	 av	 de	 langarmyter	 som	 presenteras	 i	 statliga	 anti-

langningskampanjer.	 Kampanjer	 är	 viktiga	 verktyg	 för	 staten	 att	 sprida	

kunskap	 och	 information	 kring	 ett	 samhällsproblem	 såsom	 langning.	

Genom	att	göra	en	kritisk	diskursanalys	av	dessa	kampanjer	undersöker	vi	

dess	 språkliga	 egenskaper	 och	 försöker	 ta	 reda	 på	 hur	 och	 varför	 dessa	

producerats	 samt	vilka	 ideologiska	mål	materialet	har.	Språket	är	 socialt	

vedertaget	och	enligt	Fairclough	(1989:22–23)	är	det	en	del	av	samhället	

och	påverkas	av	sin	kontext.	 

 

Språket	 har	 en	 central	 betydelse	 i	 vårt	 samhälle	 och	 inte	minst	 när	 det	

kommer	till	att	uppfostra	och	forma	våra	barn.	Lind	(2016:55–56)	skriver	i	

en	artikel	om	vikten	av	föräldrarnas	ansvar	kring	barnen	och	balansgången	

mellan	att	låta	dem	utvecklas	till	unga	medborgare	utan	att	det	utsätts	för	

fara.	 Föräldrarnas	 beteende	 till	 alkohol	 påverkar	 det	 beteende	 barnet	

kommer	få	till	samma	fenomen.	Föräldrarnas	alkoholvanor	och	närvaro	i	

sina	 ungdomars	 liv	 är	 olika	 riskfaktorer	 som	 spelar	 in	 på	 ungdomarnas	

nyfikenhet	på	alkohol	(Mahedy	et	al.,	2018:2041).	Schelleman-Offermans,	

Knibbe,	Engels,	Burk	(2011:1303)	menar	att	alkohol	är	ett	viktigt	steg	för	

ungdomar	i	sin	frigörelse	och	utveckling	från	ungdom	till	vuxen	men	som	

förebyggande	åtgärd	är	föräldrarnas	strikthet	kring	regler	och	alkohol	den	

mest	effektiva	åtgärden	för	att	förhindra	en	tidig	alkoholdebut.	 

 

Detta	är	en	av	anledningarna	till	varför	vi	har	valt	att	studera	detta	fenomen.	

Problematiken	kring	langning	är	relevant	för	att	det	inte	enbart	handlar	om	

att	unga	inte	ska	dricka	alkohol	utan	också	om	hur	samhället	arbetar	för	att	

langningen	 ska	 stoppas.	 Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 staten	 utformar	
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kampanjerna	på	ett	effektivt	sätt	genom	att	till	exempel	skildra	olika	risker	

och	 utforma	 kampanjerna	 utifrån	 mottagare	 för	 att	 styra	 samhällets	

medborgare	i	en	önskad	riktning.	Målet	med	studien	att	fördjupa	oss	i	och	

reflektera	kring	kampanjernas	budskap	för	att	förstå	hur	staten	påverkar	

och	 styr	 oss	 genom	 förmedlandet	 och	 framställandet	 av	 olika	 risker	 och	

konsekvenser	med	langning.	 

 

1.1 Syfte	och	frågeställning	
Syftet	med	den	här	studien	är	att	undersöka	hur	språk,	makt	och	ideologi	

har	 använts	 för	 att	 framställa	 risken	 med	 langning	 till	 den	 svenska	

befolkningen	genom	olika	anti-langningskampanjer.			 

 

• Hur	framställs	risken	med	langning	i	kampanjerna?		

• Vilka	kontrolltekniker	används	för	att	styra	medborgarna	i	en	

önskvärd	riktning	och	varierar	dessa	beroende	på	vem	kampanjen	

riktar	sig	till?		

	

2 Bakgrund		
I	Sverige	är	det	lag	på	att	människor	under	tjugo	år	inte	får	köpa	alkohol	på	

Systembolaget.	 Om	man	 ändå	 förser	 en	 person	 under	 tjugo	med	 alkohol	

kallas	det	 för	 langning	och	det	är	en	brottslig	handling	som	kan	ge	böter	

alternativt	 fängelse	 upp	 till	 fyra	 år	 (Polismyndigheten,	 2019	 a).	 Polisen	

arbetar	aktivt	med	att	identifiera	langare	för	att	försöka	stoppa	langningen	

av	alkohol	 till	ungdomar	eftersom	risken	att	begå	eller	utsättas	 för	brott	

ökar	när	ungdomarna	är	berusade.	Polisen	spanar	till	exempel	efter	möjliga	

försäljningsställen	där	langning	kan	ske.	För	att	underlätta	polisens	arbete	

samarbetar	de	bland	annat	med	tullen	men	det	sker	också	ett	samarbete	på	

en,	 om	 möjligt,	 ännu	 viktigare	 arena	 -	 de	 förebyggande	 insatserna.	 Det	

förebyggande	arbetet	fokuserar	på	att	sprida	kunskap	och	information	till	
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ungdomar,	 tonårsförälder	 och	 övriga	 Sverige	 om	 riskerna	med	 langning	

(Polismyndigheten,	2018	b).			

 

Information	 kring	 langning	 presenteras	 på	 flera	 sätt	 i	 flera	 olika	 forum.	

Centralförbundet	för	alkohol-	och	narkotikaupplysning	(CAN)	driver	just	nu	

tillsammans	 med	 länsstyrelserna,	 kampanjen	 #hejdåalkoholskador	 vars	

syfte	är	att	slå	hål	på	langarmyter	och	är	en	kampanj,	med	mycket	ironi	och	

humor,	som	riktar	sig	främst	till	storasyskon	och	kompisar	till	de	ungdomar	

som	 inte	 ännu	 fyllt	 tjugo.	 Kampanjen	 Tänk	 om	 drivs	 även	 den	 av	

länsstyrelserna	och	riktar	sig	främst	till	föräldrar	och	bygger	på	konkreta	

fakta	 och	 tips	 angående	 hur	 du	 ska	 prata	med	 din	 tonåring	 om	 alkohol.	

Systembolaget	har	 flertalet	olika	anti-langningsreklamfilmer	om	langning	

som	synts	i	rutan	det	senaste	årtiondet. 

 

Lagen	är	tydlig,	man	får	inte	köpa	alkoholhaltiga	drycker	till	personer	under	

20	år	även	om	personen	är	18	eller	19	år	och	får	köpa	alkohol	på	krogen.	

Även	 forskning	 kring	 alkohol	 i	 tidig	 ålder	 är	 tydlig,	 statistiken	 visar	 att	

tonåringar	som	blir	bjudna	på	alkohol	hemma	i	en	tidig	ålder	löper	större	

risk	att	bli	alkoholberoende	senare	i	livet	(Systembolaget	u.å.).	Andra	risker	

som	tidig	alkoholdebut	medför	är	att	ungdomar	riskerar	att	hamna	i	bråk	

och	slagsmål,	oskyddade	samlag	och	oönskade	sexuella	situationer	i	högre	

grad	än	om	de	varit	nyktra.	En	annan	viktig	poäng	är	att	människohjärnan	

utvecklas	 upp	 till	 25-årsåldern	 vilket	 innebär	 att	 unga	 hjärnor	 är	 extra	

känsliga	för	alkoholens	påverkan	och	potentiella	skador.	Värt	att	notera	är	

att	alkohol	inte	är	bra	för	någon	rent	kroppsmässigt	(mobilisering	u.å.).	 

 

Statens	beredning	för	medicinsk	och	social	utvärdering	(SBU)	har	skrivit	en	

rapport	där	de	utvärderar	hur	det	förebyggande	arbetet	kring	missbruk	av	

alkohol,	 droger	 och	 spel	 hos	 barn	 och	 unga	 ser	 ur.	 Den	 rapporten	 visar	

bland	 annat	 på	 att	 av	 de	 insatser	 som	 gjorts	 för	 det	 förebyggande	ANT-
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arbetet	(Alkohol,	Narkotika,	Tobak)	i	Sverige	ligger	langning	på	andra	plats	

(Statens	beredning	för	medicinsk	och	social	utvärdering	(SBU)	2015:190).	

Det	 förebyggande	 arbetet	 kring	 alkohol	 och	 andra	 droger	 bör	 engagera	

många,	det	berör	inte	bara	ungdomar	utan	också	föräldrar,	syskon,	vänner,	

lärare,	 poliser	 olika	 restaurangverksamheter	 med	 flera.	 Det	 generella	

problemet	 kring	 langning	 är	 att	 det	 aldrig	 ser	 likadant	 ut,	 det	 är	 ett	

universellt	problem	som	skiljer	sig	från	fall	till	fall	vilket	gör	det	svårt	att	

tackla.	 Detta	 innebär	 att	 det	 kraven	 på	 och	 nödvändigheten	 av	 det	

förebyggande	 arbetet	 blir	 ännu	 högre.	 Därför	 är	 det	 väldigt	 viktigt	 att	

förmedla	 och	 försöka	 förstå	 risken	med	 langning	 och	 hur	 den	 skildras	 i	

samhället.	Det	är	förmodligen	mer	regel	än	undantag	att	ungdomar	under	

tjugo	 druckit	 alkohol	 från	 Systembolaget	 vilket	 säger	 mycket	 om	 hur	

lättillgängligt	det	är	(SBU	2015:27–28). 

 

2.1 Tidigare	forskning	
I	det	här	kapitlet	kommer	det	 tidigare	 forskningsfältet	presenteras	kring	

ungdomars	 alkoholkonsumtion,	 föräldrarnas	 ansvar,	 riskfaktorer	 samt	

vilken	 påverkan	 och	 inverkan	 den	 svenska	 alkoholpolitiken	 har	 haft	 på	

ungdomars	alkoholkonsumtion.	Vi	har	sökt	material	till	tidigare	forskning	i	

ämnesrelevanta	 databaser	 såsom	 sociological	 abstract	 och	 använt	 oss	 av	

sökorden	binge	drinking,	adolescence,	teenagers,	parents,	parenting,	alcohol,	

responsibility,	parental	monitoring,	drinking	och	risk.	Vi	har	också	använt	oss	

av	en	rapport	framtagen	av	SBU.	 

 

2.1.1 Ungdomars	alkoholkonsumtion	och	föräldrarnas	ansvar	

Den	 svenska	 alkoholpolicyn	 säger	 att	 endast	 det	 statligt	 ägda	 företaget	

Systembolaget	får	sälja	alkohol	i	Sverige	till	personer	som	är	20	år	och	äldre.	

Trots	 denna	 policy	 får	 18-åringar	 och	 uppåt	 ändå	 handla	 alkohol	 på	

restauranger	och	barer.	Anledningen	till	att	18-åringar	inte	får	handla	egen	
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alkohol	på	Systembolaget	motiveras	med	risken	för	langning	blir	större	om	

18-åringarna	hade	fått	köpa	alkohol	på	Systembolaget.	2010	kom	även	ett	

tillägg	i	alkohollagen	(SFS	2010:1622)	där	det	står	att	föräldrar	får	bjuda	

minderåriga	på	lite	alkohol	under	förutsättningarna	att	den	förtärs	direkt	

och	att	det	är	under	ordnande	former	samt	att	personen	inte	är	alltför	ung.	

Den	här	lagen	lägger	över	allt	ansvar	på	föräldrarna	att	bedöma	huruvida	

deras	 barn	 är	 gamla	 nog,	 mogna	 nog	 och	 om	 övriga	 omständigheter	 är	

rimliga	(Lind	2016:57).	 

 

Trots	den	här	alkohollagen	eller	kanske	på	grund	ut	av	den	uppmanas	ändå	

föräldrar	att	 försöka	 få	sina	 tonårsbarn	att	avstå	alkohol.	Lind	(2016:57)	

menar	 att	 generellt	 går	 det	 att	 påstå	 att	 tonåringar	 kommer	 vilja	 prova	

alkohol	någon	gång	innan	de	blivit	myndiga.	Detta	stärks	även	i	rapporten	

av	 SBU	 (2015:27)	 där	 det	 framgår	 att	 det	 är	mer	 regel	 än	 undantag	 att	

ungdomar	 under	 20	 år	 druckit	 alkohol	 från	 systembolaget.	 I	 de	 fall	 där	

föräldrar	bjuder	sina	tonåringar	på	alkohol	eller	inte	säger	ett	absolut	nej	

till	dem	när	frågan	om	alkohol	kommer,	har	det	visat	sig	att	tonåringarna	

dricker	mer	än	de	som	fått	ett	nej	av	sina	föräldrar.	Föräldrar	som	bjuder	

sina	barn	på	alkohol	har	också	beskrivits	som	antingen	konflikträdda	eller	

oinsatta	alternativt	ignoranta	gentemot	sina	barns	liv	(Lind	2016:57–58).	 

 

En	persons	alkoholvanor	påverkas	mycket	av	vad	som	existerar	i	personens	

sociala	kontext.	Ens	vänner	och	familj	men	också	personens	kringliggande	

nätverk	 såsom	 skolor	 och	 andra	 organisationer	 i	 samhället.	 Enligt	 Per	

Carlson	(2016:75)	har	föräldrar,	syskon	och	vänner	stort	inflytande	när	det	

kommer	 till	 ungdomars	 beteende	 generellt	 och	 till	 alkohol.	 Föräldrarnas	

roll	är	speciellt	viktig	när	det	kommer	till	att	begränsa	tillgängligheten	av	

alkohol.	Relationen	mellan	barn	och	föräldrar	är	betydande	när	det	kommer	

till	att	prata	med	barnen	om	alkohol	och	riskerna	med	den.	Den	här	typen	

av	 stöd	 från	 föräldrarna	 betraktas	 som	 en	 del	 av	 tonåringarnas	 sociala	



9 
 

kapital.	Även	om	tonåringarna	har	föräldrar	som	bryr	sig	och	är	närvarande	

i	deras	liv	behöver	inte	de	vara	avgörande	i	om	tonåringarna	dricker	eller	

inte.	 Grupptrycket	 hos	 kompisar	 har	 en	 stor	 inverkan	 på	 hur	 ens	

alkoholkonsumtion	ser	ut	(Carlson	2016:76).	Det	har	visat	att	om	alla	i	ens	

vänkrets	 dricker	 ökar	 också	 risken	 markant	 för	 att	 man	 själv	 kommer	

dricka	(Carlson	2016:82). 

 

Den	moderna	välfärdsstaten	kräver	att	kompetenta	medborgare	gör	bra	val	

för	 sig	 själva	 och	 tar	 ansvar	 för	 sin	 egen	 hälsa	 och	 sitt	 välbefinnande.	 I	

välfärdsstaterna	är	det	föräldrarnas	ansvar	att	“hålla	rätt”	på	sina	barn	och	

forma	barnen	till	en	viss	typ	av	medborgare	(Lind	2016:55–56).	När	man	

talar	om	ansvariga	 föräldrar	syftar	det	 till	 föräldrar	som	 i	 första	hand	är	

inblandad	i	sitt	barns	primära	utveckling.	Vidare	måste	också	föräldrarna	

kunna	hantera	spänningen	mellan	kraven	på	de	omedelbara	behoven	och	

de	 behov	 som	 ska	 forma	 barnen	 till	 självständiga	 medborgare.	 En	 av	

utmaningarna	som	föräldrarna	stöter	på	är	balansen	mellan	att	låta	barnen	

själv	 uppleva	 och	 prova	 olika	 saker	 men	 samtidigt	 skydda	 dem	 från	

potentiellt	 farliga	 erfarenheter.	 I	 nationella	 anti-langningskampanjer	 har	

syftet	varit	att	skapa	en	nolltolerans	kring	alkohol	för	minderåriga	och	även	

slå	hål	på	myter	kring	alkohol	och	tonåringar	(Lind	2016:56,67).	 

 

Tidigare	var	det	staten	som	ägde	det	stora	ansvaret	med	att	förhindra	att	

minderåriga	drack	alkohol.	 I	och	med	Sveriges	medlemskap	 i	EU	har	det	

ansvaret	förflyttats	mer	och	mer	ut	på	kommunerna	och	vidare	på	föräldrar	

och	 skolor	och	det	har	visat	 sig	positivt	 (Carlson	2016:83).	 Föräldrarnas	

alkoholvanor,	 deras	 tillhandahållande	 av	 alkohol,	 föräldrarnas	

närvaro,	relationen	till	ungdomarna	och	framförallt	avsaknad	av	stöd	från	

föräldrarna	 är	 olika	 faktorer	 som	 påverkar	 huruvida	 ungdomar	 börjar	

dricka	alkohol	i	tidig	ålder	(Mahedy	et	al.,	2018:2041).	 

 



10 
 

2.1.2 Självförverkligande	genom	alkohol		

Det	finns	en	period	i	tonåringarnas	liv	där	det	vill	förtydliga	och	uttrycka	

sin	 självständighet.	 Oftast	 sker	 detta	 via	 ett	 riskbeteende	 såsom	

alkoholkonsumtion.	Den	här	perioden	kan	påverkas	av	puberteten	och	även	

ens	 psykosociala	 omgivning.	 Både	 den	 pubertala	 och	 psykosociala	

utvecklingen	är	stora	förändringar	under	tonåren	(Schelleman-Offermans	

et	al.,	2011:1302).	De	pubertala	delarna	refererar	till	de	fysiska	delarna	som	

sker	 under	 tonåren.	 Den	 psykosociala	 utvecklingen	 beskrivs	 som	 en	

persons	förmåga	att	 interagera	med	andra,	att	fungera	självständigt	samt	

att	ta	ansvar	för	sitt	egna	liv	och	självförsörjning.	Forskning	har	visat	på	att	

om	ungdomar	som	är	tidiga	i	puberteten	också	är	tidigare	med	att	dricka	

alkohol.	Inget	sådant	samband	har	visats	i	den	psykosociala	utvecklingen.	

Däremot	kan	man	visa	på	att	alkohol	är	ett	viktigt	steg	för	ungdomar	när	det	

handlar	om	att	gå	från	ungdomslivet	till	vuxenlivet	(Schelleman-Offermans	

et	 al.,	 2011:1303).	 Tidigare	 forskning	 har	 visat	 på	 att	 riskfylld	

alkoholkonsumtion	 är	 vanligare	 i	 de	 lägre	 socioekonomiska	 klasserna.	

Numer	har	forskningen	uppdaterats.	En	studie	som	är	gjord	med	brittiska	

ungdomar	visar	att	de	ungdomarna	med	en	högre	socioekonomisk	status	

har	 högre	 alkoholkonsumtion	 än	 de	 ungdomarna	 med	 lägre	

socioekonomisk	 status.	 Dock	 hade	 de	 ungdomarna	 i	 högre	 utsträckning	

alkoholrelaterade	bettendeproblem	(Carlson	2016:75).		 

 

Även	 om	 tidig	 psykosocial-	 och	 pubertalutveckling	 är	 två	 möjliga	

riskfaktorer	 kring	 en	 tidig	 alkoholdebut	 är	 det	 svårt	 att	 påverka	 som	

förälder	och	dessa	riskfaktorer	bör	inte	ligga	i	fokus	när	det	kommer	till	att	

förebygga	att	tonåringen	inte	ska	dricka	alkohol.	Schelleman-Offermans	et	

al.,	(2011	1313)	menar	att	föräldrar	bör	notera	att	tonåringar	som	mognar	

tidigt	 inte	 utvecklat	 ett	 “förnuftigt	 riskbeteende”	 och	 därmed	 måste	

föräldrarna	våga	ta	diskussioner	med	sina	barn	kring	risker	med	alkohol.	I	

de	flesta	fall	är	föräldrar	tyvärr	för	slappa	med	reglerna	kring	alkohol	när	
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deras	barn	har	en	tidig	pubertet.	Däremot	de	föräldrarna	som	haft	strikta	

regler	kring	alkohol	har	visat	sig	vara	mest	effektivt	för	att	förebygga	tidig	

alkoholdebut	(Schelleman-Offermans,	et	al.,	2011:1303,	1311).	 

 

2.1.3 Sammanfattning	tidigare	forskning	

Sammanfattningsvis	 kan	 vi	 konstatera	 att	 det	 finns	 forskning	 gällande	

ungdomar,	 alkohol	 och	 föräldrarnas	 roll.	 Även	 om	 föräldrarna	 bär	 det	

största	 ansvaret	 över	 sina	 barn	 och	 att	 staten	 genom	 lagar	 kan	 styra	

alkoholkonsumtionen	 till	 viss	 del	 har	 det	 visat	 sig	 inte	 vara	 nog.	 Trots	

motiveringen	 om	 att	 18-åringar	 inte	 får	 gå	 på	 systemet	 på	 grund	 av	 att	

risken	med	 langning	 ökar	 så	 sker	 langning	 ändå	 allt	 för	 ofta.	 Vi	 tror	 att	

genom	informationskampanjer	om	langning	når	budskapet	ut	 längre.	Det	

ger	 okunniga	 föräldrar,	 syskon	 och	 andra	 vuxna	 chansen	 att	 inse	

konsekvenserna	med	att	köpa	ut	åt	en	minderårig.		

 

3 Teori 
Det	här	avsnittet	kommer	presentera	det	teoretiska	ramverk	som	använts	i	

studien.	 Inledningsvis	 kommer	 Michel	 Foucaults	 begreppstolkning	 och	

utgångspunkt	på	governmentality-teorin	att	presenteras	 följt	av	Deborah	

Luptons	 syn	 på	 samma	 teori	 men	 också	 hennes	 syn	 på	 risk	 kopplat	 till	

governmentality.	Teorin	är	för	oss	ett	hjälpmedel	för	att	orientera	oss	i	ett	

kommande	analysarbete.	 

 

3.1 Governmentality		
“The	 art	 of	 government”	 så	 lyder	 Michel	 Foucaults	 begreppstolkning	 av	

governmentality	(Foucault,	Burchell,	Gordon	&	Miller	1991:87),	på	svenska	

kallad	 styrningsmentalitet.	 Det	 omfattar	 oftast	 styrning	 inom	 politik,	

reglering,	makt	och	även	kontrolltekniker	för	att	styra	på	individnivå	och	
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framförallt	hur	denna	styrning	letar	sig	ner	till	oss	enskilda	individer	och	

påverkar	vårt	medvetande	och	handlande	(Foucault	et	al.,	1991:2).	 

 

Foucault	et	al.,	(1991:91)	fortsätter	att	beskriva	tre	centrala	typer	av	“the	

art	 of	 government”.	 Det	 första	 är	 “the	 art	 of	 self-government”	 som	 är	

kopplat	till	en	människas	moral.	Governmentality	tar	sig	alltså	i	uttryck	som	

kontrolltekniker	 över	 individer	 vilket	 resulterar	 i	 att	 vi	 kontrollerar	 oss	

själva,	 med	 andra	 ord,	 självdiciplinering.	 	Den	 andra	 typen	 “the	 art	 of	

properly	 governing	 a	 family”	 är	 starkt	 kopplad	 till	 ekonomi	 men	 inte	

huvudsakligen	 i	 den	mening	 skydda	 rikedom	 och	 välstånd	 utan	 snarare	

genom	 att	 styra	 i	 syfte	 att	 skydda	 de	 individer	 som	 utgör	 familjen.	 Det	

handlar	om	att	vara	beredd	på	alla	möjliga	händelser	mellan	födsel	och	död	

för	att	kunna	beskydda	det	man	anser	vara	viktigast.	Den	tredje	och	sista	

typen	“the	science	of	ruling	the	state”	vilket	syftar	till	just	politiken.	Det	var	

ursprungligen	den	franska	skribenten	La	Mothe	Le	Vayer	(Foucault	et	al.,	

1991:91)	som	skrev	om	dessa	tre	utgångspunkter.	Han	menade	att	dessa	

fundamentala	typologier,	som	han	kallade	det,	karaktäriserar	en	nödvändig	

kontinuitet	att	bemästra	för	den	som	önskar	att	styra	något	stort	i	sitt	liv.	

För	att	kunna	bemästra	“the	art	of	government”	på	ett	lyckat	sätt	menar	Le	

Vayer	att	man	först	måste	lära	sig	att	styra	sig	själv	för	att	sedan	kunna	styra	

det	man	värdesätter	närmast	runt	sig	och	först	då	kan	man	framgångsrikt	

styra	något	större.	 

 

Foucault	 sammanfattar	 governmentality	 som	 ett	 sätt	 att	 disponera	

tillgångarna	som	finns	för	att	få	ett	så	bra	slutresultat	som	möjligt	för	alla	

inblandade	(Foucault	et	al.,	1991:95).	Det	finns	fler	forskare	som	har	tolkat,	

använt	och	utvecklat	Foucaults	tankar	kring	governmentality.	En	av	dessa	

är	 Deborah	 Lupton.	 Hon	 har	 en	 bakgrund	 inom	 sociologisk,	 medial	 och	

kulturell	 forskning	och	har	 framförallt	applicerat	governmentality	 för	att	
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studera	 hur	 vi	 styrs	 och	 styr	 oss	 själva	mot	 hälsosamma	 beteenden	 och	

beteenden	rörande	risker	(Art	&	Social	Science	u.å.) 

 

3.2 Governmentality	och	Risk		
Foucaults	 teorier	 om	 governmentality	 har	 som	 sagt	 tolkats	 av	 många	

framstående	 forskare	 och	 givit	 underlag	 för	 studier	 om	 risker	 som	 ett	

sociokulturellt	 fenomen.	 Foucault	 menar	 att	 governmentality	 är	 social	

styrning	 och	 kontroll.	 Riskaspekter	 i	 governmentality-teorin	 lyfter	 och	

utvecklar	Deborah	Lupton	i	sin	bok	Risk.	På	1800-talet	började	Europa	se	

på	befolkningen	som	ett	samhälle.	Samhället	var	en	social	organisation	med	

krav	 på	 ledning,	 välfärd,	 produktivitet	 och	 skydd	 för	 bra	 hälsa.	 Det	 nya	

sättet	att	styra	samhället	på	innebar	också	att	föra	statistik	på	befolkningen	

för	att	kontrollera	dem.	Allt	från	hur	många	som	var	gifta	till	hur	många	som	

var	fertila	till	statistik	för	dödlighet	(Lupton	1999:85–86).	 

 

Styrningsmenatliteten	dominerade	den	politiska	arenan	i	det	västerländska	

samhället.	I	sin	moderna	form	var	styrningen	neoliberalistisk	vilket	innebär	

att	styrningen	präglades	av	individuell	frihet	och	rättigheter	mot	att	staten	

skulle	blanda	sig	i	för	mycket.	Neoliberalismen	bygger	på	en	ideologi	om	att	

samhället	ska	avsäga	sig	sina	traditionella	ansvarsområden	såsom	välfärd	

och	i	stället	förväntas	individen	ta	ett	större	ansvar.	Foucault	betonar	vikten	

av	expertkunskap	 i	uppbyggnaden	av	den	senmodern	 individen	men	han	

menar	 också	 att	 experterna	 inte	 är	 öppen	 för	 reflexivitet.	 Experterna	

betraktas	snarare	som	ett	stöd	och	en	har	en	avgörande	roll	för	makten	i	

landet.	I	och	med	moderniseringen	utvecklades	den	senmoderna	individen	

till	att	leva	i	ett	nätverk	av	makttekniker	såsom	massövervakning	och	olika	

mätningar.	Regeringen	gör	detta	för	att	skapa	en	förståelse	för	att	senare	

styra	och	kontrollera	individerna	(Lupton	1999:86–87).	 
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Även	om	inte	Foucault	själv	skrev	om	governmentality	specifikt	kopplat	till	

risk	är	det	viktigt	att	förstå	hans	utgångspunkt	gällande	styrningsmentalitet	

för	 att	 vidare	 kunna	 förstå	 dess	 relevans	 inom	 riskbegreppet.	 Lupton	

(1999:87–88)	 menar	 att	 det	 finns	 flera	 olika	 strategier	 kring	 att	 utöva	

styrningsmentalitet	 utifrån	 det	 neoliberalistiska	 tillvägagångssättet	 i	

västvärlden.	 Den	 innehåller	 både	 direkt	 och	 tvingande	 reglering	 av	

medborgarna.	Det	finns	även	en	typ	av	styrning	som	inte	är	lika	tydlig.	Den	

styrningen	bygger	på	att	individerna	ska	ha	samtycke	med	statens	intressen	

och	 behov.	 När	 regeringen	 förmedlar	 olika	 risker	 riktar	 de	 sig	 mot	

individens	vardagliga	liv,	detta	förutsätter	att	medborgarna	är	självständiga	

och	 självreglerande	 så	 att	 staten	 kan	 styra	medborgarna	 via	 deras	 egna	

intressen	av	självförbättring	och	frihet.	I	den	neoliberala	ideologin	finns	en	

föreställning	om	människans	strävan	och	individens	behov	av	att	ta	ansvar	

över	sitt	eget	liv,	sitt	välmående	och	sin	frihet,	en	typ	av	självdisciplinering.	 

 

Lupton	 (1999:89–90)	 tar	upp	ett	 exempel	 som	 förklarar	detta	på	ett	om	

möjligt	begripligare	sätt.	Hon	lyfter	hur	en	gravid	kvinna	hela	tiden	tänker	

på	hur	hon	ska	leva	och	vara	för	att	skydda	barnet	i	magen.	Hon	ska	vara	

påläst	och	lyssna	på	vad	experterna	säger	om	vad	hon	ska	äta,	vad	hon	inte	

ska	äta,	hur	hon	ska	träna	eller	inte	träna,	när	hon	ska	gå	på	kontroller	och	

ta	prover	och	så	vidare.	Fokus	i	det	här	exemplet	ligger	hela	tiden	på	barnets	

välmående.	 Hur	 ska	 den	 blivande	 mamman	 leva	 för	 att	 inte	 riskera	 att	

barnet	föds	defekt	eller	att	det	blir	ett	missfall?	Det	finns	tusentals	risker	att	

undvika	 för	 den	 blivande	mamman	 på	 vägen	mot	 att	 föda	 ett	 friskt	 och	

välmående	barn	och	de	flesta	kvinnor	ställer	frivilligt	upp	på	alla	de	olika	

strategierna	som	finns	för	att	undvika	riskerna	-	hon	självdisciplinerar	sig	

frivilligt.		 

 

I	det	senmoderna	samhället	finns	en	norm	om	att	vi	människor	bör	ha	en	

riskmedvetenhet	 för	 att	 undvika	 risker.	 Lupton	 (1999:91)	menar	 att	 om	
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man	inte	gör	detta	innebär	det	indirekt	att	personen	har	misslyckats	att	ta	

hand	om	sitt	eget	mående	och	hälsa	och	när	man	tittar	på	risk	utifrån	detta	

synsätt	 har	 det	 en	 moralisk	 koppling	 som	 relaterar	 till	 självkunskap,	

självkontroll	 och	 självutveckling.	 Huruvida	 det	 gäller	 självstyrning	 så	

handlar	det	alltså	om	att	följa	experternas	råd.	 

 

3.2.1 Riskrationaliteter		

Risk	är	å	ena	sidan	något	selektivt	och	precist	men	å	andra	sidan	så	berör	

den	också	hela	befolkningen.	En	 risk	uppstår	 inte	genom	att	en	viss	 fara	

finns	i	en	kontext	av	individer	eller	grupper.	Det	är	en	kombination	mellan	

olika	riskfaktorer	och	beteenden,	önskade	som	oönskade	(Lupton	1999:92–

93).		Att	säga	vilka	som	berörs	av	en	risk	och	när	en	risk	“är”,	är	komplext.	

Risk	kan	kategoriseras	in	i	tre	olika	rationaliteter	i	det	neoliberala	samhället	

och	 dessa	 är	 försäkringsrisker,	 epidemiologiska	 risker	 och	

fallhanteringsrisker.	Dessa	rationaliteter	skiljer	sig	åt	på	olika	sätt	baserat	

på	de	typer	av	riskberäkningar	som	hör	dem	till	och	vilka	specifika	risker	

de	riktas	mot	(Lupton	1999:95).	 

 

Försäkringsriskerna	 kan	 diskuteras	 utifrån	 tre	 karaktärsdrag.	 Först	 och	

främst	karaktäriseras	risken	av	att	den	kan	beräknas	och	att	den	styrs	av	

lagar.	Den	karaktäriseras	också	av	att	risken	är	kollektiv,	alltså	att	den	berör	

många	 människor.	 Sist	 karaktäriseras	 även	 försäkringsrisken	 av	 att	 det	

finns	 ett	 kapital	 alltså	 att	 det	 som	 blivit	 utsatt	 av	 risken	 har	 ett	 värde	

(Lupton	1999:95).		 

 

Den	andra	riskrationaliteten	är	epidemiologi,	vilket	betyder	att	 risken	är	

riktad	mot	populationer	generellt	med	ett	oönskat	hälsoutfall	som	resultat.	

Den	 här	 risken	 är	 lik	 försäkringsrisken	 i	 hur	 man	 hanterar	 den,	 men	

epidemiologiska	risker	 fokuserar	på	mänskliga	skador	och	sjukdomsfall	 i	
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stället	för	förlorat	kapital.	För	att	hantera	den	här	typen	av	risk	arbetar	man	

aktivt	 med	 att	 identifiera	 och	 kalkylera	 potentiella	 risker	 för	 att	 kunna	

förebygga	och	stoppa	dem.	Numer	arbetar	forskare	med	riskfaktorer	för	att	

uppmana	individen	att	själv	vidta	åtgärder	för	att	förhindra	ett	eventuellt	

sjukdomsfall	genom	olika	slags	rekommendationer	(Lupton	1999:96–97).	

Vissa	grupper	i	samhället	ligger		mer	i	riskzon	för	vissa	typer	av	risker	än	

andra	som	till	exempel	små	barn	och	äldre	människor	under	influensatider	

och	därför	får	dessa	berörda	extra	råd	angående	åtgärder	i	sådana	typer	av	

riskfall.	 Att	 följa	 experternas	 råd	 visar	 på	 självdiciplinering	 precis	 som	

Foucault	et	al.,	(1999)	beskriver	i	sin	teori	om	govenrnmentality.	 

 

Den	 tredje	och	 sista	 riskrationaliteten	är	 fallhantering.	Den	här	 typen	av	

risk	riktar	sig	till	de	personer	som	skulle	kunna	vara	en	risk	mot	samhället.	

Risktypen	går	inte	att	kalkylera	på	samma	sätt	som	de	två	övre.	Här	krävs	

ett	kvalitativt	 tillvägagångssätt	 för	att	 ta	 reda	på	vilka	 individer	som	kan	

tänkas	 vara	 en	 risk	 mot	 samhället	 (Lupton	 1999:97).	 Med	 hjälp	 av	

intervjuer,	 observationer,	 dokument	 och	 andra	 kvalitativa	

insamlingsmetoder	 tar	 man	 reda	 på	 vilka	 individer	 eller	 grupper	 som	

hamnar	 inom	 ramen	 för	 att	 utgöra	 en	 risk	 för	 samhället.	 När	 man	

identifierat	 dessa	 människor	 hanteras	 de	 av	 relevanta	 experter	 såsom	

socialtjänst,	 polis	 och	 sjukvård.	 	 Riskrelaterade	 diskurser	 och	 strategier	

har	fått	 en	 nyckelroll	 kring	 beslutsfattande	 gällande	 vilken	 service	

medborgarna	kan	förvänta	sig,	hur	mycket	service	och	även	beslut	om	olika	

behov	(Lupton	1999:98–99).		 

 

Genomgående	 i	 alla	 dessa	 riskrationaliteter	 förväntas	 individer	 och	

grupper	 att	 alltmer	 engagera	 sig	 i	 de	 strategier	 och	 metoder	 som	

rekommenderas.	 Den	 här	 utvecklingen	 av	 samhället	 kom	 att	 kallas	

prudentialismen.	 Prudentialismen	 tar	 alltså	 gradvis	 bort	 det	 statliga	

skyddsnät	som	tidigare	funnits	i	samhället.	Ett	annat	resultat	av	detta	är	att	
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riskbegreppet	 har	 blivit	mer	privatiserat	 och	 är	 kopplat	 till	 att	 individer	

sköter	om	sin	egen	riskmedvetenhet.		Detta	betyder	indirekt	att	individer,	

familjer	och	samhällen	har	ansvar	över	deras	egna	liv	gällande	att	inte	falla	

som	 offer	 för	 kriminalitet,	 psykisk	 ohälsa,	 fattigdom	 och	 arbetslöshet	

(Lupton	1999:99).	 

 

Att	se	på	risk	utifrån	Foucaults	gonvernmentalityperspektiv	innebär	alltså	

att	 genom	 olika	 rationaliteter,	 strategier	 och	 subjekt	 försöka	 hantera	

bekymmer	 som	 regeringen	 har.	 Att	 använda	 olika	 riskstrategier	 och	

diskurser	är	nödvändiga	för	de	sociala	och	materiella	världar	vi	lever	i	då	

någon	måste	styra	den.	Metoder	med	kalkylering	och	rationalisering	visar	

sig	 göra	 oordning	 och	 osäkerheter	 mer	 kontrollerbara.	 Det	 är	 dessa	

uträkningar	och	strategier	som	i	slutändan	visar	för	oss	vilka	risker	som	är	

allvarliga	eller	inte.	Riskhanteringen	ligger	mer	på	individens	eget	ansvar,	

sitt	 eget	 självstyre	 och	 även	hur	 väl	man	 som	person,	 familj,	 grupp	 eller	

samhälle	vill	skydda	sig	(Lupton	1999:102). 

	

3.2.2 Risk	och	subjektivitet		

Det	 är	 tydligt	 att	 många	människors	 sätt	 att	 leva	 påverkas	 av	 ens	 egna	

förståelse	 av	 risk	 samt	 en	 ansvarskänsla	 att	 undvika	 olika	 risker.	 Det	 är	

också	 tydligt	 att	 individualiseringen	 som	betonar	 personligt	 ansvar	 över	

ens	 livsstil	 dominerar	 det	 senmoderna	 samhället	 (Lupton	 1999:107).	

Lupton	menar	att	många	människor	har	accepterat	tanken	med	att	göra	sig	

medvetna	 om	 vilka	 risker	 som	 finns	 och	 även	 agera	 i	 enlighet	med	 vad	

experterna	råder	till.	Det	har	också	visat	sig	att	den	här	typen	av	tänk	startar	

redan	hos	barn.	Även	om	synen	på	risk	och	ansvar	är	socialt	accepterad	får	

man	inte	glömma	att	relationen	mellan	allmänheten	och	experterna	både	är	

komplex	och	ambivalent.	Det	handlar	inte	om	vilken	av	experterna	som	man	

har	mest	 tillit	 till	 utan	 snarare	om	hur	man	som	 individ	 skapar	 sin	egen	

expertkunskap	om	hur	risker	ska	bedömas.	Informationen	från	experterna	
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kan	till	och	med	komma	att	bli	överflödiga	och	störande	 för	allmänheten	

(Lupton	1999:110).	 

 

Lupton	 skriver	 utifrån	 Macgills	 studie	 på	 ett	 samhälle	 i	 Settafield	 där	

invånarna	hade	både	starka	och	svaga	åsikter	om	radioaktiva	utsläpp	från	

en	 närliggande	 anläggning.	 Det	 Macgill	 menade	 var	 att	 människors	

uppfattningar	 om	 risk	 skapas	 under	 ens	 hela	 livstid.	 Genom	 personliga	

erfarenheter,	 sina	 positioner	 i	 sociala	 miljöer	 och	 inom	

kommunikationsnätverk.	 Man	 kan	 säga	 att	 de	 individer	 som	 trots	

experternas	avrådan	kring	olika	risker	ändå	väljer	att	utsätta	sig	för	risken	

kan	ses	som	en	gemensam	styrka.	Värt	att	komma	ihåg	när	man	talar	om	

risk	är	att	riskpositioner	är	i	ständig	förändring	i	och	med	nya	personliga	

erfarenheter,	 andra	 omständigheter	 i	 lokala	 kunskapsnät	 och	 även	 ny	

information	från	experterna	(Lupton	1999:112–113).	 

 

3.3 Relationell	riskteori	
Åsa	Boholm	&	Hervé	Corvellec	har	skrivit	artikeln	a	relational	theory	of	risk	

(2011).	 Den	 handlar	 om	 att	 förstå	 risk	 som	 ett	 socialt	 fenomen	 utan	 att	

förklara	det	som	en	social	konstruktion.	Kort	sagt	handlar	artikeln	om	att	

förklara	 varför	 någonting	 kan	 definieras	 en	 risk	 eller	 inte	 (Boholm	 &	

Corvellec	 2011:175–176).	 Teorin	 som	Boholm	och	Corvellec	 förespråkar	

handlar	 om	 att	 förstå	 kopplingen	 mellan	 två	 objekt,	 riskobjektet	 och	

objektet	 i	riskzonen.	Det	skulle	kunna	vara	föräldrarnas	roll	kopplade	till	

deras	barn.	 

 

Relationen	mellan	riskobjekt	och	objektet	i	riskzonen	bygger	på	insikten	om	

att	mänskliga	sociala	system	är	vedertaget	etablerade.	Osäkerhet	och	risk	

är	 två	 begrepp	 som	 kan	 identifieras,	 bedömas	 och	 förstås	 på	 olika	 sätt	

beroende	på	vilken	tidigare	kunskap	och	värderingar	man	har	samt	graden	
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av	personlig	oro.	Samma	typ	av	risk	kan	alltså	variera	avsevärt	beroende	på	

vilken	 person	 man	 frågar.	 Boholm	 och	 Corvellec	 betonar	 också	

antropologins	bidrag	kring	att	 riskbegreppet	 är	kulturellt	 kopplat	 för	 att	

förstå	 det	 relationella	 sambandet	 mellan	 riskobjektet	 och	 objektet	 i	

riskzonen	 (Boholm	 &	 Corvellec	 2011:178).	 Den	 relationella	 teorin	

betraktar	risk	som	en	produkt	av	ett	lokaliserat	tankemönster	vilket	utgör	

en	riskrelation	som	kopplar	samman	riskobjektet	och	objektet	i	riskzonen.	

Enkelt	uttryckt	visualiseras	risken	som: 

 

			Figur	1.	Boholm	&	Corvellecs	relationella	riskteori	(Boholm	&	Corvellec	2011:179) 

3.3.1 Riskobjekt		

Riskobjektet	liknar	faror	i	den	bemärkelsen	att	de	hänvisar	till	något	som	

identifieras	som	farligt	och	utgör	en	av	tre	delar	i	relationell	riskteori,	vilket	

i	 vårt	 fall	 skulle	 kunna	 vara	 en	 förälder.	 Att	 beteckna	 ett	 objekt	 som	

riskabelt	eller	farligt	är	en	kreativ	process	genom	att	den	definieras	i	det	

“sociala	rummet”.	Utformningen	av	riskobjektet	beror	på	möjligheter	i	den	

naturliga	och	sociala	omvärld	vi	lever	i.	Det	innebär	att	ett	riskobjekt	inte	

kan	 strida	 mot	 naturlagar	 eller	 ignorera	 etablerade	 principer	 i	 olika	

vetenskapliga	 upptäckter	 eller	 sociala	 styrkor.	 Riskobjektet	 är	 alltså	

begränsat	 inom	 ramen	 för	 vad	 som	 anses	 vara	 rimligt.	 Exempelvis	 så	

kommer	man	inte	så	långt	i	det	moderna	västerländska	samhället	om	man	

skulle	påstå	att	vissa	människor	riskerar	att	förvandlas	till	varulvar	när	det	

är	 fullmåne.	 Objektets	 förmåga	 är	 att	 undvika	 villkoren	 för	 produktion	

vilket	gör	det	möjligt	att	tillskriva	objektet	olika	identiteter	även	om	det	har	

en	viss	självständighet	(Boholm	&	Corvellec	2011:179).	 
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3.3.2 Objekt	i	riskzonen	

Den	 andra	 beståndsdelen	 är	 objektet	 i	 riskzonen.	 För	 att	 ett	 objekt	 ska	

kunna	hamna	i	riskzonen	krävs	det	att	den	har	ett	värde	och	att	någon	eller	

något	hotar	det	värdet.	Exempelvis	på	saker	som	kan	ha	ett	värde	är	alltifrån	

ett	barn	till	naturen	till	en	speciell	situation.	Till	skillnad	från	riskobjekt	så	

blir	objektet	i	riskzonen	inte	tilldelad	en	identitet	av	fara	och	hot	utan	blir	

istället	kategoriserad	som	sårbar,	värdefull	eller	att	objektet	är	i	behov	av	

skydd.	 Riskhantering	 och	 styrning	 strävar	 hela	 tiden	 efter	 att	 hålla	

riskobjektet	 borta	 och	 samtidigt	 skydda	 objektet	 i	 riskzonen	 (Boholm	&	

Corvellec	2011:180). 

 

3.3.3 Förhållandet	mellan	riskobjekt	och	objektet	i	riskzonen	

Sista	beståndsdelen	i	den	relationella	riskteorin	är	alltså	relationen	mellan	

riskobjektet	 och	 objektet	 i	 riskzonen.	 	Relationen	 mellan	 dessa	 två	

objekttyper	hänvisar	till	det	förhållande	om	en	observatör	upprättar	mellan	

ett	 riskobjekt	 och	 ett	 objekt	 i	 riskzonen	 varvid	 alltså	 riskobjektet	 hotar	

objektet	i	riskzonen.	Relationen	mellan	objekten	är	inte	något	som	plötsligt	

uppstår	 utan	 det	 krävs	 betydande	 förening	 mellan	 objekten	 som	 också	

måste	föreställas,	utformas	och	etableras	vilket	sker	via	ett	erkännande	som	

till	 exempel	 att	 alkohol	 är	 farligt	 i	 synnerhet	 för	 minderåriga.	 Genom	

observatörens	 kulturella	 egenheter	 återspeglar	 riskrelationen	 hur	

observatörens	kunskaper	och	förståelse	för	respektive	objekttyp	(Boholm	

&	Corvellec	2011:180).	Relationen	kapslar	in	egenskaper	som	observatören	

anser	vara	framträdande.		För	att	det	ska	finnas	relation	mellan	riskobjektet	

och	 objektet	 i	 riskzonen	 måste	 tre	 kriterier	 uppfyllas.	 Genom	 att	 fråga	

“What	 if?”	 kan	 man	 förutse	 om	 ogynnsamma	 förutsättningar	 kommer	

uppfyllas	 och	 vilka	 konsekvenser	 det	 då	 kan	 få.	 Det	 andra	 som	 måste	

uppfyllas	är	att	riskrelationen	är	kausal	och	fastställer	att	och	på	vilket	sätt	

riskobjektet	 hotar	 objektet	 i	 riskzonen	 och	 om	 möjligt	 besvara	 varför	

objektet	i	riskzonen	hotas.	Tredje	och	sista	kriteriet	som	måste	uppfyllas	är	
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att	riskrelationen	måste	vara	bunden	till	en	handling	och	beslut	att	agera	

(Boholm	&	Corvellec	2011:181). 

 

Riskrelationen	är	inte	en	beskrivning	av	något	pågående,	det	är	en	hypotes	

om	vad	som	kan	tänkas	ske	om	specifika	villkor	uppfylls.	Risk	är	ett	förslag	

på	en	förändring	som	kan	ske.	Risk	är	ett	tillstånd	av	en	modern	vilja	för	att	

kunna	fortsätta	agera	och	ta	beslut	även	i	osäkra	tider	(Boholm	&	Corvellec	

2011:181).	 

 

Enligt	 Lupton	 (1999:113–114)	 ska	 man	 vara	 försiktig	 med	 att	 använda	

begrepp	som	“at	 risk”	 (i	 riskzonen),	hon	menar	att	de	vinklar	alternativt	

förstärker	 individens	marginaliserade	eller	maktlösa	status.	Det	är	 så	att	

vissa	 grupper	 i	 samhället	 tenderar	 att	 bli	 utmålade	 som	 i-risk-zonen-

grupper.	 Detta	 kan	 vara	 allt	 ifrån	 barn	 och	 unga	 till	 arbetarklassen,	 till	

hemlösa	och	missbrukare.	Grupperna	med	“at	risk”-märkningen	anses	vara	

särskilt	sårbara,	maktlösa	eller	svaga	alternativt	farliga.	 

 

4 Metod	

I	 metodavsnittet	 presenteras	 vår	 vetenskapsteoretiska	 utgångspunkt,	

socialkonstruktivism.	 Diskursanalys	 är	 både	 en	 teori	 och	 metod	 och	

innehåller	 både	 filosofiska	 premisser,	 teoretiska	 modeller,	 tekniker	 för	

språkanalys	med	mera.	I	den	här	studien	har	Faircloughs	tredimensionella	

modell	använts	dels	som	teori	men	också	som	analysmetod.	Vidare	kommer	

studiens	urval,	avgränsningar	och	etiska	ställningstaganden	presenteras.	 

 

4.1 Socialkonstruktivism	
Socialkonstruktivism	 är	 en	 vetenskapsteoretisk	 tradition	 som	menar	 att	

verkligheten	är	socialt	konstruerad.	Socialkonstruktionismen	är	främst	ett	
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kritiskt	perspektiv	som	vill	ifrågasätta	de	sociala	omständigheter	som	finns	

omkring	oss.	Oftast	utgår	analysen	från	en	kritisk	 inställning	till	det	man	

studerar	 (Nationalencyklodepin	 u.å.).	 Forskare	 som	 forskar	 med	 en	

socialkonstruktivistisk	 inriktning	 måste	 inse	 sin	 egen	 del	 i	 forskningen.	

Deras	 bakgrund	 och	 position	 spelar	 en	 stor	 roll	 i	 hur	 omvärlden	 tolkas.	

Detta	är	inget	ovanligt	och	det	är	lika	viktigt	i	all	kvalitativ	forskning	att	vara	

medveten	om	sin	egna	position	och	erfarenheter	som	påverkar	tolkningen	

(Creswell	&	Poth	2018:24).	Viktigt	att	poängtera	är	att	det	inte	bara	finns	

ett	socialkonstruktionistiskt	angreppssätt.	Det	gäller	att	vara	uppmärksam	

när	 man	 väljer	 den	 här	 inriktningen	 att	 inte	 generalisera	 för	 mycket.	 I	

Winther	 Jørgensen	 &	 Phillips	 (2000:11–12)	 tar	 de	 upp	 fyra	

nyckelpremisser	 som	knyter	 samman	 säcken	 kring	 socialkonstruktivism.	

Den	första	är	att	ha	en	kritisk	 inställning	till	självklar	kunskap,	vilket	kort	

innebär	att	världen	inte	kan	betraktas	som	en	objektiv	sanning.		Den	andra	

nyckelpremissen	är	historisk	och	kulturell	specificitet	som	handlar	om	vår	

syn	på	kunskap	och	historia.	Våra	världsbilder	och	identiteter	skulle	kunna	

ha	 varit	 annorlunda	 och	 de	 förändras	 över	 tiden.	 Även	 samband	mellan	

kunskap	 och	 sociala	 processer	 och	 samband	 mellan	 kunskap	 och	 social	

handling	är	premisser.	De	handlar	om	att	det	är	sociala	processer	som	styr	

vårt	sätt	att	uppfatta	hur	världen	skapas	och	upprätthålls	och	även	hur	olika	

sociala	 världsbilder	 leder	 till	 olika	 sociala	 handlingar	 med	 sociala	

konstruktioner	av	kunskap. 

 

4.2 Diskursanalys		
Diskursanalys	 är	både	en	 teori	 och	en	metod.	Alltså	 innehåller	den	både	

filosofiska	 premisser,	 teoretiska	 modeller,	 metodologiska	 riktlinjer	 och	

specifika	 tekniker	 för	 språkanalys.	 Teori	 och	 metod	 blir	 alltså	

sammanflätade	 i	 en	 helhet.	 Även	 fast	 diskursanalysen	 kommer	 som	 ett	

paketerbjudande	är	det	glatt	välkommet	att	också	kombinera	med	andra	
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teorier	då	det	kan	vara	till	hjälp	att	skapa	sig	en	bredare	förståelse	(Winther	

Jørgensen	&	Phillips	2000:10).	Värt	att	notera	är	att	teorin	eller	teorierna	

man	lägger	till	behöver	ha	en	naturlig	koppling	till	varandra	för	att	det	ska	

kännas	motiverat.	Vi	har	inledningsvis	valt	att	kombinera	diskursanalysen	

med	governmentality,	där	vi	utgår	från	Foucaults	definition	på	teorin	men	

snabbt	övergår	till	Deborah	Luptons	tolkning	av	governmentality	kopplat	

till	 risk	 och	 vidare	 sammankoppla	 detta	 med	 hennes	 tankar	 kring	

subjektivitet	 och	 risk.	 	Vi	 tänker	 oss	 att	 dessa	 teorier	 kan	 ge	 oss	 ett	

intressant	perspektiv	på	hur	anti-lagningskampanjer	syftar	till	att	styra	oss	

i	samhället.	 

 

4.3 Kritisk	diskursanalys	
Kritisk	diskursanalys	är	ett	av	flera	sätt	att	ta	sig	an	diskursanalys	på.	Den	

gemensamma	nämnaren	 för	dessa	är	enligt	Winther	 Jørgensen	&	Phillips	

(2000:11)	 deras	 vetenskapsteoretiska	 grund,	 socialkonstruktionism.	Den	

kritiska	 diskursanalysen	 som	 vi	 har	 valt	 att	 använda	 oss	 av	 utgår	 från	

Norman	Faircloughs	teori,	som	menar	att	diskurser	inte	enbart	förändrar	

och	 skapar	 sociala	 strukturer	 utan	 även	 avspeglar	 dem.	 Faircloughs	

angreppssätt	 är	 enligt	Winther	 Jørgensen	&	Phillips	 (2000:66)	 den	mest	

utvecklade	 teorin	 och	metoden	 för	 kommunikation,	 kultur	 och	 samhälle	

inom	den	kritisk-diskursanalytiska	riktningen.	 

 

Kritisk	diskursanalys	syftar	till	att	utveckla	metoder	och	teorier	för	att	på	

ett	 effektivt	 sätt	kunna	 fånga	samspelet	mellan	språk,	makt	och	 ideologi.	

Analysmetoden	 är	 hela	 tiden	 föränderlig	 genom	 att	 diskursen	 ständigt	

utvecklas	och	därför	är	den	också	öppen	 för	politiska	 skiften	och	sociala	

övergångar	(Machin	&	Mayr	2012:4).	Kritisk	diskursanalys	är	inte	specifikt	

intresserad	 av	 språket	 i	 sig	 utan	 snarare	 de	 sociala	 och	 kulturella	

strukturerna	som	formar	det.	Att	vara	kritisk	är,	precis	som	det	låter,	det	
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centrala	 för	 en	 kritisk	 diskursanalys.	 Till	 skillnad	 från	 traditionell	

diskursanalys,	 där	 fokus	 snarare	 är	 att	 beskriva	 specifika	 språkliga	

egenskaper,	handlar	kritisk	diskursanalys	om	att	ta	reda	på	hur	och	varför	

dessa	egenskaper	produceras	och	vilka	möjliga	 ideologiska	mål	de	 tjänar	

(Machin	&	Mayr	2012:5).	 

 

Norman	Fairclough	(1989:22–23)	beskriver	språket	och	diskursen	som	en	

form	av	social	praxis	där	han	menar	att	språket	är	en	del	av	vårt	samhälle	

och	inte	på	något	sätt	en	extern	del	av	det.	Han	menar	också	att	språket	är	

en	social	process	som	påverkas	av	sin	kontext	och	sitt	samhälle.	Fairclough	

(1992:72–73)	har	skapat	en	tredimensionell	modell	i	ett	försök	att	samla	

tre	 olika	 typer	 av	 analytiska	 traditioner,	 som	 var	 och	 en	 är	 ytterst	

nödvändiga	för	diskursanalys	och	dessa	är: 

• Text	 -	 analys	 av	 tal,	 skrift,	 bild	 eller	 en	 blandning	 av	 både	 det	

språkliga	och	visuella	och	i	vårt	fall	analyseras	rörlig	bild	och	skrift.	

När	 man	 talar	 om	 text	 menar	 Fairclough	 (1992:73–74)	 att	 man	

sällan	 talar	 om	 textegenskaper	utan	 att	 också	 referera	 till	 textens	

produktion	och	tolkning.	Detta	innebär	att	gränsdragningen	mellan	

dimensionerna	text	och	diskursiv	praktik	inte	är	skarp.	Anledningen	

till	att	text	och	diskursiv	praktik	ändå	skiljs	åt	i	modellen	är	för	att	

dessa	två	bör	åtskiljas	analytiskt.		

• Diskursiv	 praktik	 -	 analys	 av	 textens	 produktions-	 och	

konsumtionsprocesser	 och	 hur	 dessa	 varierar	 samt	 speglar	 olika	

typer	 av	 diskurser,	 sociala	 faktorer	 och	 kontexter	 (Fairclough	

1992:78).	 Här	 undersöks	 hur	 texten	 är	 producerad	 och	 hur	 den	

konsumeras	 och	 detta	 kan,	 enligt	 Winther	 Jørgensen	 &	 Phillips	

(2000:85–86)	 göras	 på	 flera	 olika	 sätt.	 Man	 kan	 till	 exempel	

undersöka	vilka	led	en	text	går	igenom	och	hur	den	förändras	innan	

den	publiceras,	 eller	 så	 kan	man	 fokusera	på	mottagaren	och	hur	

denne	tolkar	texter.		Ett	tredje	sätt,	som	också	är	det	sätt	vi	kommer	
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använda	oss	av	i	vår	analys,	har	en	mer	lingvistisk	utgångspunkt	än	

de	två	föregående	och	är	det	som	Fairclough	själv	oftast	använder	

sig	av	och	fokus	ligger	här	på	interdiskursivitet	och	intertextualitet.	

• Social	Praktik	-	Efter	att	man	undersökt	sitt	material	utifrån	de	två	

innersta	 boxarna	 i	modellen,	 text	och	 diskursiv	 praktik,	 ska	 dessa	

sättas	 i	 relation	 till	 den	 yttersta.	 Med	 andra	 ord	 placeras	 det	 i	

förhållande	till	den	omgivande	breda	kontext	som	den	är	en	del	av	

(Winther	 Jørgensen	 &	 Phillips	 2000:	 90).	 Fairclough	 (1992:	 86)	

diskuterar	diskurs	(den	omgivande	kontexten)	som	social	praktik	i	

relation	 till	 ideologi	 och	 makt	 och	 placerar	 diskursen	 i	 ett	

hegemoniskt	maktperspektiv.		

 

 

 

Figur	2	Norman	Faircloughs	tredimensionella	modell	(Fairclough	1992:73) 
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4.3.1 Begrepp	inom	den	tredimensionella	modellen	

• Textanalys		

o Modalitet	 -	betyder	 sätt	 eller	 sanning.	Genom	att	 analysera	

modaliteten	fokuserar	man	på	graden	av	instämmande	i	en	

text.	Det	finns	flera	slags	modaliteter	och	de	går	alla	ut	på	att	

förbinda	 avsändaren	 på	 olika	 sätt	 med	 sina	 påståenden.	

Beroende	på	hur	man	som	författare	vinklar	modaliteten	får	

detta	 konsekvenser	 för	 hur	 diskursen	 framställs	 och	

konstrueras	(Winther	Jørgensen	&	Phillips	2000:87–88).		

o Transitivitet	-	här	ser	man	på	hur	företeelser	och	processer	

binds	samman	eller	inte	mellan	olika	subjekt	och	objekt.	Man	

intresserar	sig	även	specifikt	för	att	klargöra	de	ideologiska	

konsekvenser	 som	 olika	 framställningsformer	 faktiskt	 har	

(Winther	Jørgensen	&	Phillips	2000:87).		

• Diskursiv	praktik		

o Intertextualitet	 -	 innebär	 att	 händelser	 alltid	 bygger	 på	

tidigare	händelser	och	att	man	aldrig	kan	börja	om	helt	från	

början.	 Man	 kan	 aldrig	 undkomma	 att	 använda	 ord	 som	

använts	 tidigare	 vilket	 betyder	 att	 texter	 och	 språk	 alltid	

bygger	 på	 andra	 texter	 och	 språk	 till	 exempel	 genom	 att	

hänvisa	 till	 dem	 (Winther	 Jørgensen	 &	 Phillips	 2000:77).	

Saker	 kan	 sägas	 och	hänvisas	 till	 både	 implicit	 och	 explicit	

och	 den	 senare	 av	 dessa	 kallar	 Fairclough	 (1992:85)	 för	

manifest	intertextualitet.	Där	menar	han	att	texter	bygger	på	

andra	texter	genom	att	referera	och	citera	dem	vilket	också	

gör	att	diskurserna	förändras	i	och	med	den	sociala	kontext	

de	 produceras	 i.	 Diskursernas,	 texternas	 och	 ordens	

förändring	i	betydelse	kan	liknas	vid	en	visklek	som	går	från	

mun	 till	 mun	 och	 förändras	 lite	 hela	 tiden.	 Vissa	

poststrukturalister	 ser	 därför	 intertextualitet	 som	 ett	
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tillstånd	för	språkets	extrema	instabilitet	och	föränderlighet,	

medan	Fairclough	snarare	ser	intertextualitet	som	ett	uttryck	

för	 språklig	 stabilitet	 och	 instabilitet,	 kontinuitet	 och	

förändring.	 Genom	 att	 utnyttja	 befintliga	 diskurser	 på	 nya	

sätt	skapas	förändring,	men	förändringsmöjligheterna	är	inte	

oändliga	 utan	 begränsas	 av	 maktrelationer	 som	 sätter	

ramarna	 för	 olika	 aktörers	 tillgång	 till	 olika	 diskurser.	 Att	

analysera	 intertextualitet	 gör	 det	 därför	möjligt	 att	 se	 och	

studera	 reproduktionen	av	diskurser	 samt	 förändringen	av	

dem	(Winther	Jørgensen	&	Phillips	2000:77–78).	

o Interdiskursivitet	 -	 är	 en	 form	 av	 intertextualitet	 och	 en	

föränderlig	 artikulering	 av	 olika	 diskurser	 som	 ständigt	

skiftar	både	inom	diskursordningen	men	också	mellan	olika	

diskursordningar	 (Winther	 Jørgensen	 &	 Phillips	 2000:77).	

Fairclough	(1992:47)	menar	därför	att	 interdiskursivitet	är	

en	 förlängning	 av	 intertextualitet	 då	 den	 inte	 bara	

reproducerar	 texter	 utan	 använder	 sig	 av	 särskilda	

diskursiva	element	från	dessa	på	ett	nytt	sätt,	alltså	olika	sätt	

att	uttrycka	sig,	för	att	skapa	förändring.		

• Social	praktik			

o Ideologi	-	kan	beskrivas	som	“betydelse	i	maktens	tjänst”.	Det	

finns	flera	ideologier	i	ett	samhälle	och	de	får	sin	betydelse	

genom	 att	 de	 hjälper	 till	 att	 upprätthålla	 maktrelationer.	

Ideologier	 produceras,	 reproduceras	 och	 förändras	 i	 ett	

samhälle	där	det	förekommer	dominansrelationer	(Winther	

Jørgensen	&	Phillips	2000:79).	Enligt	Fairclough	 (2001:72–

73)	ter	sig	dessa	maktrelationer	genom	att	den	dominerande	

parten	strävar	efter	att	påtvinga	samhället	sina	sanningar	och	

idéer	som	allmängiltiga.	Inom	kritisk	diskursanalys	är	målet	

därför	att	identifiera	och	synliggöra	vilka	dessa	ideologier	är	
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och	 var	 de	 ligger	 begravda	 i	 de	 texter	 och	 språkbruk	 som	

makthavarna	producerar	(Machin	&	Mayr	2012:25).		

o Hegemoni	-	betyder	att	de	som	dominerar	upprätthåller	sin	

hierarkiska	 ställning	 i	 samhället	 tack	 vare	 de	 dominerades	

acceptans.	 Från	 de	 som	 befinner	 sig	 högst	 upp	 i	 hierarkin	

överförs	värderingar	till	de	dominerade	som	i	sin	tur	tolkar,	

reflekterar	 och	 slutligen	 accepterar	 dessa	 värderingar	 som	

sunt	förnuft	och	sanningar	(Machin	&	Mayr	2012:24).	Trots	

att	 det	 är	 en	 oavbruten	 kamp	 att	 upprätthålla	 en	 viss	

hegemonisk	ordning	från	de	som	befinner	sig	på	toppen	har	

maktförhållandena	 neutraliserats	 och	 stabiliserats	 alltmer	

till	att	bli	så	självklara	att	de	inte	längre	ifrågasätts	(Winther	

Jørgensen	&	Phillips	2000:39).	De	som	har	makten	äger	också	

agendan	 och	 därmed	 makten	 att	 forma	 och	 framställa	

diskurser	 vilket	 innebär	 att	 de	 skapar	 normer	 och	

värderingar	i	samhället	på	ett,	för	de	härskande,	önskat	sätt	

(Winther	Jørgensen	&	Phillips	2010:39).	

 

4.4 Urval	och	avgränsning	
Material	för	en	diskursanalys	väljs	med	stor	hänsyn	då	det	är	viktigt	att	de	

speglar	 just	den	diskurs	man	vill	 studera	och	 analysera	 samt	 att	 det	 ska	

kunna	 besvara	 de	 forskningsfrågor	 som	 ställts	 upp.	 Enligt	 Boréus	

(2015:184)	behöver	man	kunna	argumentera	 för	och	motivera	sitt	valda	

material,	att	det	är	tillräckligt,	relevant	och	återspeglar	det	man	faktiskt	är	

intresserad	av	att	studera.	 

 

Vi	 har	 valt	 att	 studera	 de	 för	 närvarande	 tre	 största	 statliga	 anti-

langningskampanjerna	 i	 Sverige,	 #hejdåalkoholskador,	 Tänk	 om	 och	

Systembolagets	anti-langningsreklamfilmer.	Vi	kommer	att	undersöka	hur	
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språk,	makt	och	ideologi	använts	i	dessa	kampanjer	för	att	framställa	risken	

med	 langning.	 Urvalet	 har	 gjorts	 utifrån	 att	 dessa	 kampanjer	 är	 just	 de	

största	 av	 de	 statliga	 kampanjerna	 och	 för	 att	 de	 riktar	 sig	 till	 olika	

mottagare.	Vi	har	valt	att	undersöka	kampanjerna	i	sin	helhet	för	att	sedan	

lyfta	de	tematiseringar	vi	identifierat	och	finner	relevanta	för	studiens	syfte	

vilket	 är	 att	 undersöka	 hur	 staten	 använder	 kampanjerna	 för	 att	 styra	

befolkningen	 i	 önskad	 riktning.	 Därför	 blir	 valet	 av	 statliga	 kampanjer	

självklart	då	vi	till	stor	del	använder	oss	av	governmentality	som	teori.	 

 

För	 att	 undersöka	 hur	 språk,	 makt	 och	 ideologi	 används	 kommer	 vi	 att	

tillämpa	 Faircloughs	 tredimensionella	 modell	 då	 den	 hjälper	 oss	 att	

synliggöra	just	detta.	Vid	analysen	av	text	som	i	vårt	fall	även	innefattar	allt	

från	skriven	text	till	rörligt	material	och	repliker	kommer	vi	att	fokusera	på	

de	 ord	 och	 meningar,	 implicita	 som	 explicita,	 som	 kan	 härledas	 till	

verktygen	och	begreppen	i	modellen	som	modalitet	och	transitivitet.	När	vi	

sedan	 kommer	 att	 analysera	 den	 diskursiva	 praktiken	 kommer	 vi	 att	

försöka	 identifiera	 de	 huvudsakliga	 diskurserna	 som	 framträder	 utifrån	

textanalysen.	Analysen	av	den	sociala	praktiken	kommer	att	ske	utifrån	vårt	

teoretiska	ramverk.	 

 

4.5 Tillförlitlighet	
All	 forskning	 handlar	 om	 att	 läsaren	 ska	 känna	 tillförlitlighet	 till	 texten	

denne	 läser.	 För	 att	 texten	 ska	 få	 genomslag	 behöver	 den	 alltså	 vara	

trovärdig	 både	 för	 forskarvärlden	och	 samhället.	Att	 texten	är	 tillförlitlig	

och	trovärdig	handlar	inte	om	läsaren	måste	tro	eller	hålla	med	om	allt	som	

sägs	 i	 texten	utan	snarare	om	att	 författaren	ska	redogöra	 för	 läsaren	på	

vilket	sätt	denne	har	kommit	fram	till	resultatet	och	hur	vägen	dit	har	sett	

ut.	Om	författaren	 lyckas	övertyga	 läsaren	om	att	 texten	är	trovärdig	har	

man	“klarat”	av	uppgiften	(Svensson	&	Ahrne	2015:24–25).	 
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Svensson	och	Ahrne	(2015:25–26)	tar	upp	flera	olika	tillvägagångssätt	för	

forskaren	 att	 visa	 på	 trovärdighet,	 ett	 av	 dessa	 är	 transparens.	

Transparensen	 ska	 visa	 på	 att	 forskaren	 har	 varit	 ärlig	 och	 öppen	 i	

utformandet	av	studien.	Det	är	inte	dumt	att	lämna	utrymme	för	diskussion	

i	 studien.	 Ett	 bra	 sätt	 att	 göra	 detta	 är	 att	 redogöra	 för	 hela	

forskningsprocessen	även	de	delar	som	har	varit	utmanande	och	de	delar	

man	har	tvivlat	på.	 

 

Bryman	 (2011:354–355)	 tar	 upp	 olika	 sätt	 för	 forskaren	 att	 nå	

tillförlitlighet.	Även	han	talar	om	trovärdighet	men	utgår	från	att	det	finns	

flera	beskrivningar	av	den	sociala	verkligheten	med	syfte	att	redogöra	för	

en	trovärdig	beskrivning	av	resultatet.	Trovärdigheten	beskrivs	kort	som	

en	 motsvarighet	 till	 intern	 validitet.	 Nästa	 del	 i	 Brymans	 led	 av	

komponenter	för	att	göra	en	studie	tillförlitlig	är	överförbarhet.	Det	innebär	

att	andra	forskare	uppmanas	att	producera	“tät	beskrivning”	som	ska	förse	

andra	 personer	 med	 en	 databas	 som	 i	 förlängningen	 ska	 hjälpa	 till	 att	

bedöma	hur	 överförbart	 studiens	 resultat	 är	 på	 andra	miljöer.	Detta	 gör	

man	 för	 att	 kvalitativa	 forskningsresultat	 tenderar	 att	 ha	 fokus	 på	 det	

kontextuellt	unika	och	betydelsen	av	den	sociala	verklighet	som	studeras.	

Nästa	komponent	är	pålitlighet.	Det	innebär	att	forskaren	redogör	för	alla	

delar	 i	 forskningsprocessen	 och	 även	 ber	 någon	 utomstående	 granska	

studien.	Som	forskare	är	transparens	a	och	o	under	hela	processen,	alltifrån	

problemformulering	 till	 olika	 beslut	 gällande	 analysarbetet.	 Sista	

komponenten	 som	 Bryman	 redogör	 för	 är	 möjligheten	 att	 styrka	 och	

konfirmera.	Den	tanken	grundar	sig	i	att	det	inte	går	att	få	någon	fullständig	

objektivitet	i	den	samhällsvetenskaplig	forskningen	(Bryman	2011:356).	 
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4.6 Etiska	ställningstaganden	
Forskning	behövs	för	individernas	och	samhällets	utveckling.	Det	är	därför	

av	stor	vikt	att	forskningen	som	görs	går	till	på	rätt	sätt.	För	att	säkerställa	

detta	så	finns	det	två	krav.	Det	första	kravet	kallas	för	forskningskravet,	kort	

innebär	det	att	 forskningen	som	bedrivs	ska	inriktas	på	väsentliga	frågor	

samt	hålla	hög	kvalité.	Det	andra	kravet	kallas	för	individskyddet	och	ska	

som	man	kan	förstå	skydda	mot	obehörig	insyn	i	någons	livsförhållanden.	

De	 ska	 också	 skyddas	 från	 att	 utsättas	 för	 psykisk	 och	 fysisk	 skada,	

förödmjukelse	eller	kränkning	(Vetenskapsrådet	2002:5). 

 

Det	 finns	 fyra	 stycken	 grundläggande	 huvudkrav	 inom	 forskningsetiken	

som	 skall	 tas	 i	 beaktning	 när	 man	 forskar.	 Informationskravet,	

samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	 

• Informationskravet	-	förutsätter	att	forskaren	informerar	deltagarna	

i	studien	om	deras	uppgift	i	projektet	och	vilka	villkor	som	gäller	för	

deltagandet.	Det	är	viktigt	att	deltagarna	är	införstådda	i	att	deras	

deltagande	är	frivilligt	och	att	det	är	okej	att	avbryta	sin	medverkan	

när	som	helst	(Vetenskapsrådet	2002:7).		

• Samtyckeskravet	 -	 innebär	deltagarna	själva	har	rätt	att	bestämma	

över	 sin	 medverkan	 i	 studien.	 Forskaren	 ska	 ha	 samtycke	 från	

samtliga	deltagare	för	att	de	ska	medverka.	Det	är	helt	upp	till	dem	

att	 bestämma	 huruvida	 de	 vill	 delta	 och	 på	 vilka	 villkor.	 Väljer	

deltagaren	 att	 avbryta	 krävs	 ingen	 vidare	 förklaring	 kring	 det	

beslutet.	 Det	 bör	 inte	 heller	 finnas	 en	 beroenderelation	 mellan	

forskaren	och	deltagaren	(Vetenskapsrådet	2002:8–9).	

• Konfidentialitetskravet	 -	 alla	 inblandade	 i	 forskningsprojektet	 och	

som	arbetar	med	etiskt	känsligt	material	om	specifika	personer	bör	

signera	ett	avtal	kring	tystnadsplikt.	Det	ska	även	vara	omöjligt	för	

utomstående	personer	att	kunna	identifiera	och	komma	åt	uppgifter	

med	personer	som	deltagit	i	studien	(Vetenskapsrådet	2002:12).	
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• Nyttjandekravet	 -	 de	 uppgifter	 som	 samlats	 in	 under	 studiens	

process	 får	 endast	 användas	 i	 förmån	 för	 forskningens	 ändamål.	

Uppgifter	om	enskilda	får	inte	lånas	ut	för	kommersiellt	bruk	eller	

liknande.	De	personuppgifter	som	kan	finnas	med	i	studien	får	inte	

användas	för	beslut	eller	andra	specifika	åtgärder	som	påverkar	den	

enskilde	 om	 inte	 ett	 särskilt	 medgivande	 ges	 av	 den	 berörde	

(Vetenskapsrådet	2002:14).		

 

Syftet	 med	 de	 forskningsetiska	 principerna	 är	 att	 ge	 normer	 för	

förhållandet	mellan	forskare	och	deltagare	ifall	en	potentiell	konflikt	sker	

kan	 man	 ha	 en	 god	 avvägning	 mellan	 forskarkravet	 och	

individskyddskravet	 (Vetenskapsrådet	 2002:6).	 	Kraven	 som	 radats	 upp	

ovan	är	alla	viktiga	i	den	kvalitativa	forskningsprocessen.	I	och	med	att	vi	i	

den	här	studien	inte	använt	oss	av	ett	tillvägagångssätt	där	vi	skulle	varit	

beroende	att	informanter	för	intervju,	observationer	eller	liknande	är	inget	

av	kraven	aktuella	i	vår	studie.	Däremot	har	vi	reflekterat	över	hur	dessa	

etiska	aspekter	skulle	kunna	påverka	vår	studie.	Genom	att	vi	använt	oss	av	

offentligt	material	 förutsätter	 vi	 att	 personerna	 i	 reklamfilmerna	 och	 de	

som	författat	kampanjerna	redan	givit	sitt	samtycke	att	synas	 i	offentliga	

rum	 såsom	 internet.	 Trots	 detta	 kommer	 vi	 inte	 nämna	 några	 enskilda	

namn	 för	 att	 ligga	 i	 linje	 konfidentialitetskravet.	 Däremot	 nämner	 vi	

organisationen	bakom	kampanjerna	och	reklamfilmerna	samt	var	de	kan	

hittas.	 

 

Emellertid	 finns	 en	 annan	 viktig	 aspekt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 kopplat	 till	

diskursanalysens	etik.	Och	det	handlar	om	forskarens	egna	roll	 i	studien.	

Tolkning	 är	 speciellt	 viktig	 och	 grundläggande	 i	 den	 kvalitativa	

samhällsvetenskapliga	forskningen.	Forskaren	befinner	sig	oftast	nära	den	

miljö	 och	 de	 personer	 som	 eventuellt	 studeras.	 Tolkningen	 blir	

framträdande	i	analysen	och	utan	tolkningen	kan	vi	inte	tillskriva	världen	
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mening.	 Genom	 att	 samhällsvetenskapen	 har	 stora	 mängder	 teoretiska	

perspektiv	kan	också	ett	och	samma	fenomen	eller	studieobjekt	tolkas	olika	

beroende	på	forskarens	position	och	utgångspunkt	(Svensson	2015:210).  

 

Genom	hela	forskningsprocessen	har	vi	reflekterat	över	vår	egna	roll	som	

unga	 kvinnor,	 hur	 vi	 är	 uppväxta	 och	 vår	 egna	 inställning	 till	 alkohol,	

lagning	 och	 ungdomar.	 Vad	 gör	 detta	 med	 materialet	 och	 hur	 påverkar	

dagens	samhälle	vår	syn	på	det	analyserade	materialet?	Vi	är	väl	medvetna	

om	vår	egna	roll	och	finner	också	vår	position	som	unga	fritidsledare	på	två	

olika	fritidsgårdar	som	positiv,	då	vi	har	en	vardaglig	insyn	i	hur	debatten	

om	 alkohol	 låter	 utifrån	 ett	 ungdomsperspektiv.	 Allt	 detta	 färgar	 såklart	

vårt	analysarbete	och	därför	är	det	viktigt	för	oss	att	vara	transparenta. 

	

5 Analys	&	Resultat		

Vi	har	valt	att	presentera	resultatet	och	analysen	parallellt	för	att	på	så	sätt	

underlätta	 för	 läsarens	 förståelse	 genom	 att	 de	 analytiska	 redskap	 och	

begrepp	som	används	presenteras	i	samband	med	utvalda	citat	och	repliker	

från	kampanjerna.	Till	att	börja	med	kommer	vi	att	redogöra	kampanjernas	

utgångspunkt	 och	 dess	 producent	 -	 staten,	 då	 detta	 är	 något	 som	

genomsyrar	hela	analysen.	Vi	kommer	senare	att	var	för	sig	presentera	två	

framträdande	diskurser	som	återfinns	i	samtliga	tre	kampanjer	och	dessa	

är	 ansvar	 och	 emotion.	 Slutligen	 kommer	 vi	 att	 diskutera	 hur	 man	 i	

kampanjerna	använder	sig	av	ironi	som	styrmedel,	hur	detta	uttrycks	och	

vad	detta	gör.	För	att	genomföra	analysen	används	verktyg	som	tillhör	den	

kritiska	diskursanalysen	vilka	vi	beskrivit	i	vårt	metodkapitel.	 

 

5.1 Introduktion	till	kampanjmaterialet	
#hejdåalkoholskador		 
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Det	var	på	valborgsmässoafton	som	CAN	tillsammans	med	länsstyrelserna	

i	Sveriges	tre	största	städer	nylanserade	en	kampanj	med	syfte	att	slå	hål	på	

alla	 myter	 kring	 langning	 av	 alkohol	 och	 i	 samband	 med	 det	 bidra	 till	

diskussion	bland	de	unga	vuxna,	dels	om	att	köpa	ut	alkohol	och	dels	när	

man	bjuder	en	minderårig	på	alkohol.	CAN	har	gjort	en	undersökning	som	

visar	på	att	den	vanligaste	källan	till	alkohol	hos	minderåriga	är	föräldrar,	

kompisar	och	syskon.	Studien	visade	också	på	att	drygt	20	procent	av	20-

åringarna	 i	 Sverige	 skulle	 kunna	 tänka	 sig	 bjuda	minderåriga	 på	 alkohol	

(Raninen	2015).	 

 

“Hej	alla	fina	som	har	lillsyrror,	småbrorsor	och	yngre	kompisar.	

Om	 fler	 låter	 bli	 att	 köpa	 ut	 till	 minderåriga	 kan	 vi	 minska	

alkoholskadorna,	 det	 vill	 säga	 jobbiga	 saker	 som	 händer	 på	

fyllan.	Så	visa	att	du	har	en	hjärna.	Tack	för	hjälpen!” 

 

Citatet	 är	 det	 första	 som	 kommer	 upp	 när	 man	 går	 in	 på	

#hejdåalkholskador.se.	På	hemsidan	får	man	följa	Hjärnan	och	Hjärtat	i	olika	

scenarion	kring	att	köpa	ut	alkohol,	både	i	kortfilmer	och	i	text.	 

 

Tänk	om	 

Tänk	om	är	en	kampanj	som	riktar	sig	till	tonårsföräldrar	och	finns	som	ett	

stöd	för	hur	de	kan	tänka	när	deras	tonåringar	kommer	och	ber	om	alkohol.	

Hemsidan	 ger	 också	 mer	 konkreta	 tips	 till	 hur	 föräldrar	 bör	 agera	 när	

frågan	kommer	(Tankom	u.å.). 

 

Systembolagets	anti-langningsreklamfilmer 

Vi	har	kollat	på	sex	av	Systembolagets	anti-langningskampanjer	som	visats	

på	nationell	tv	från	2009	-	2019.	Vi	valde	detta	tidsspann	på	grund	av	att	

Systembolaget	2009	startade	en	anti-langningskampanj	innehållande	flera	

reklamfilmer.	 
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Festen 

Filmen	skildrar	ett	gäng	ungdomar	i	olika	situationer	under	en	hemmafest	

i	en	stor	villa.	Inledningsvis	får	vi	se	en	sekvens	med	en	grupp	ungdomar	

som	står	och	“finsmakar	vin”.	Nästa	sekvens	möter	vi	en	tjej	som	ringer	till	

sin	 mamma	 och	 säger	 att	 hon	 inte	 behöver	 vinflaskan	 hon	 fått	 och	 att	

mamman	ska	få	tillbaka	den	när	hon	kommer	hem.	Vidare	tackar	en	kille	

nej	till	att	“gå	ner	i	källaren”	med	en	tjej	som	är	alkoholberusad	på	grund	av	

att	han	inte	vill	att	hon	ska	göra	något	hon	ångrar.	Några	andra	killar	ber	en	

tjej	 klättra	 ner	 från	 en	 stege	 för	 att	 hon	 är	 för	 full	 och	 avslutningsvis	 så	

tackar	en	kille	nej	till	alkohol	för	att	han	inte	vill	bryta	sitt	förtroende	till	

sina	föräldrar	med	att	inte	dricka	mer	än	två	öl	när	en	tjej	bjuder	honom.	

Hela	filmen	avslutas	med	citatet	“nä,	så	går	det	nog	inte	till”.	 

	 

Ja	eller	Nej	 

En	 film	som	utspelar	 sig	 i	 ett	kök	 i	hemmamiljö	och	bygger	på	en	dialog	

mellan	mor	och	dotter.	Filmen	skildrar	en	förälders	tankar	och	moraliska	

dilemma	när	de	får	frågan	om	att	ge	alkohol	till	sitt	minderåriga	barn.	Den	

visar	hur	man	som	förälder	pendlar	mellan	att	säga	“ja”	eller	“nej”	samtidigt	

som	olika	 följdscenarier	 spelas	 upp	 i	 förälderns	 tankar	 om	vad	 som	kan	

hända	med	dottern	beroende	på	om	mamman	ger	henne	vinflaskan	hon	ber	

om	eller	inte.	Filmen	avslutas	med	citatet	“lätt	är	det	inte”.	 

 

Sanningen	 

Även	den	här	filmen	utspelar	sig	i	en	hemmamiljö,	specifikt	ett	kök,	mellan	

en	far	och	dotter.	Den	här	filmen	riktar	sig	till	föräldrar	och	visar	även	den	

dilemman	kring	hur	 svårt	det	 är	 att	 säga	nej	när	 ens	 tonårsbarn	ber	om	

alkohol.	I	dialogen	säger	dottern	och	pappan	det	man	kan	tänka	sig	att	alla	

föräldrar	och	barn	tänker	i	en	situation	när	alkoholfrågan	kommer	på	tal.	 
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Systrar	 

En	 film	 som	 utspelar	 sig	 sent	 på	 kvällen/natten	 i	 mörk	 miljö	 där	 en	

storasyster	 ringer	 och	 försöker	 få	 tag	 på	 sin	 lillasyster.	 Storasystern	 har	

panik,	går	ut	för	att	leta	rätt	på	var	lillasystern	är	samtidigt	som	hon	ringer	

runt	till	flera	av	hennes	lillasysters	kompisar	för	att	försöka	få	tag	på	henne	

utan	att	lyckas.	I	filmen	ser	vi	tillbakablickar	till	när	storasystern	köpte	ut	

sprit	 till	 sin	 lillasyster	 och	man	 förstår	 varför	 hon	 är	 så	 orolig.	 Till	 slut	

kommer	hon	fram	till	ett	hus	där	det	ser	ut	att	vara	fest	och	där	hittar	hon	

sin	 lillasyster	 liggandes	 på	 garageuppfarten.	 Filmen	 avslutas	med	 citatet	

“vill	du	ha	hjälp	att	stå	emot	när	ett	yngre	syskon	ber	om	alkohol?”	och	den	

riktar	sig	därmed	främst	till	storasyskon.	 

 

Likör	 

Den	här	filmen	skiljer	sig	en	aning	från	filmbeskrivningarna	ovan.	I	den	här	

scenen	 är	 den	 en	 far	 som	 bjuder	 sin	 son	 på	 starksprit	 hemma	 för	 att	

“avdramatisera”	 grejen	 med	 alkohol.	 	Hela	 filmen	 utspelar	 sig	 vid	

köksbordet.	 Filmen	 avslutas	 med	 citatet	 “Forskning	 visar	 att	 tonåringar	

som	får	alkohol	hemma	dricker	mer” 

 

Bröder	 

Bröder	är	en	film	som	spelar	väldigt	mycket	på	affektion.	Här	får	vi	följa	två	

bröder	under	deras	uppväxt	från	barn	till	tonåring	och	vuxen.	Under	hela	

filmens	gång	 talar	bröderna	 inte	med	varandra	men	 filmen	har	en	 tydlig	

underton.	 Storebror	 har	 alltid	 varit	 där	 för	 lillebror	 så	 när	 “frågan”	 om	

alkohol	kommer	tycker	storebror	att	det	är	väldigt	jobbigt.	Åskådaren	får	

aldrig	se	om	han	köper	ut	eller	inte	i	slutändan.	Filmen	avslutas	med	citatet	

“vill	du	ha	hjälp	att	säga	nej	när	ditt	syskon	ber	dig	köpa	ut?”	 
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5.2 Statens	roll	i	anti-langningskampanjer	
Governmentality	 innebär	styrning	av	ett	samhälle	 i	syfte	att	genom	makt	

och	kontrolltekniker	dirigera	oss	enskilda	individer	i	en	önskvärd	riktning	

(Foucault	 1991:2).	 Staten	 har	 just	 det,	makt,	 och	 de	 har	 en	 hegemonisk	

position	till	oss	medborgare	som	de	använder	för	att	styra	oss	till	ett	visst	

beteende.	 Tack	 vare	 det	 redan	 från	 början	 hegemoniska	 övertaget	 som	

staten	har	behöver	de	inte	anstränga	sig	för	att	nå	oss	medborgare	utan	de	

har	vår	uppmärksamhet	inom	kort	räckhåll.	Detta	är	något	som	Fairclough	

(2001:42)	trycker	på	när	han	skriver	om	att	regeringsföreträdare	och	andra	

högt	uppsatta	chefer	kommer	till	tals	i	mycket	högre	grad	än	den	“vanlige”	

medborgaren.	Detta	kan	tyckas	vara	självklart	men	vi	menar	att	det	trots	

sin	självklarhet	inte	är	något	att	förglömma	då	vi	som	medborgare	nås	av	

och	 tolkar	 det	 som	 påverkar	 vår	 konstruktion	 och	 förståelse	 för	

samhällsproblem.	 

 

Att	det	finns	risker	med	alkohol	och	därmed	också	langning	är	nog	något	

som	de	allra	flesta	i	samhället	kan	skriva	under	på.	Den	som	får	rätten	att	

uttrycka	sig	i	dessa	samhällsfrågor	spelar	en	viktig	roll	i	diskursanalysen.	

Den	som	har	makten	över	dagordningen	har	även	makten	över	agendan	och	

styr	därför	också	diskursen	i	önskvärd	riktning	utifrån	ideologiska	mål	och	

detta	 är	 något	 som	 man	 i	 kritisk	 diskursanalys	 kallar	 för	 interaktionell	

kontroll	(Winther	Jørgensen	&	Phillips	2001:87).	Genom	att	äga	diskursen	

kring	ett	 samhällsproblem	som	 langning	äger	man	också	konstruktionen	

och	framställandet	av	dess	risker.	Makten	som	staten	har	i	Sverige	är	stabil	

och	 neutraliserad	 vilket	 med	 andra	 ord	 betyder	 att	 vi	 medborgare	 inte	

ifrågasätter	den.	Det	finns	alltså	ett	samförstånd	vad	gäller	acceptans	hos	

oss	medborgare	och	vi	litar	på	att	våra	auktoritära	företrädare	i	regeringen	

förser	 oss	 med	 korrekt	 information	 (Winther	 Jørgensen	 &	 Phillips	

2001:39).	Men	trots	att	 information	är	korrekt	kan	den	alltid	vinklas	och	

berättas	 från	 olika	 perspektiv,	 vi	 tänker	 oss	 att	 staten	 vill	 framställa	 sig	
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själva	på	bästa	sätt	för	att	de	fortsatt	ska	kunna	behålla	förtroendet	de	har	

av	oss	medborgare.	De	ramar	till	exempel	in	langningsproblematiken	på	ett	

sådant	sätt	att	vi	enskilda	medborgare	ska	känna	att	vi	måste	ta	ett	större	

ansvar	 i	 frågan.	Detta	 i	 likhet	med	Luptons	 tankar	kring	neoliberalismen	

(1999:86–88,	91)	 som	menar	att	 vi	 som	 individer	 förväntas	 ta	ett	 större	

ansvar	 över	 vårt	 liv,	 vår	 riskmedvetenhet,	 vår	 hälsa	 och	 frihet.	 	Vidare	 i	

analysen	av	diskurserna	kommer	vi	att	undersöka	hur	styrningen	sker. 

 

5.3 Tänk	om	fler	föräldrar	tog	ansvar...	
Den	mest	framträdande	diskursen	som	vi	identifierat	i	samtliga	tre	statliga	

kampanjer	 är	 diskursen	 kring	 ansvar.	 Vems	 är	 egentligen	 ansvaret	 att	

förhindra	 att	 en	 minderårig	 ungdom	 får	 tag	 på	 alkohol?	 Det	 finns	 en	

dikotomi	 vad	 gäller	 ansvarsgrad	 i	 frågan,	 statens	 ansvar	 eller	 familjens	

ansvar,	med	familj	menar	vi	föräldrar,	syskon	och	vänner.	Genom	att	belysa	

och	 framställa	 ansvar	 på	 olika	 sätt	 visar	 det	 sig	 hur	 vi	 ser	 på	 ett	 socialt	

problem	och	hur	vi	definierar	det.	Auktoriteter	är	de	som	får	komma	till	tals	

allra	mest	i	frågan,	och	i	detta	fall	som	så	många	andra	är	det	staten	då	de	

till	 och	 med	 har	 monopol	 på	 alkohol	 i	 Sverige	 och	 därför	 spelar	 deras	

hegemoniska	 position	 en	 avgörande	 roll	 när	 det	 handlar	 om	 hur	 vi	 i	

samhället	 ser	 på	 problematiken	 kring	 langning.	 En	 betydande	 del	 av	

ansvaret	kring	langning	tillskrivs	föräldrarna	i	kampanjerna.	Detta	kan	bero	

på	att	undersökningar	visar	att	föräldrarnas	roll	i	att	förebygga	en	för	tidig	

alkoholdebut	 hos	 ungdomar	 visat	 sig	 vara	 mest	 effektiv	 (Schelleman-

Offermans,	et	al.,	2011:1303).	Det	viktigaste	 för	en	förälder	är	 i	regel	sitt	

barn	som	man	vill	ge	de	allra	bästa	förutsättningarna	i	livet.	Att	skydda	sitt	

barn	från	möjliga	risker	och	hot	är	kärnan	i	“the	art	of	properly	governing	a	

family”	(Foucault	et	al.,	1991:91)	och	därför	kan	man	vara	mer	mottaglig	för	

information	 som	 berör	 just	 hur	 man	 kan	 ska	 och	 inte	 ska	 agera	 som	

förälder. 
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KANSKE	TÄNKER	DU	ATT	DU	KAN	LÄRA	DINA	TONÅRSBARN	

ATT	 DRICKA	 LITE	 LAGOM	 GENOM	 ATT	 BJUDA	 DEM	 PÅ	

ALKOHOL	I	HEMMET?	I	SJÄLVA	VERKET	LÄR	DU	DEM	BARA	

ATT	DRICKA.	 ALL	 FORSKNING	VISAR	ATT	UNGDOMAR	 SOM	

BLIR	BJUDNA	HEMMA	DRICKER	MER	ALKOHOL	ÄN	KOMPISAR	

SOM	INTE	BLIR	BJUDNA	I	HEMMET. 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 Tänk	om		 

 

Tänk	om	är	en	hemsida	som	riktar	sig	specifikt	till	föräldrar	med	flera	citat	

liknande	det	ovan.	Språket	är	rationellt	betonat,	 i	citaten	används	endast	

versaler	samt	 fetstil	vilket	gör	att	dessa	känns	allvarliga	och	argumenten	

bygger	 på	 forskning	 och	 fakta,	 syftet	 med	 detta	 språkbruk	 är	 tydligt	 -	

langningen	 ska	 stoppas.	 Detta	 är	 ett	 tydligt	 ideologiskt	mål	 som	 tjänas	 i	

kampanjerna	och	precis	som	Machin	&	Mayr	(2012:5)	belyser	är	det	inte	

endast	språket	som	bör	 lyftas	 i	en	kritisk	diskursanalys	utan	även	varför	

och	hur	saker	produceras	 för	att	uppnå	dessa	 ideologiska	mål.	Den	 fakta	

som	finns	på	tänkom.nu	är	väldigt	rak	och	konkret	då	den	underbyggs	av	

forskning	vilket	gör	det	svårt	att	ifrågasätta	samtidigt	som	den	inte	lämnar	

några	onödiga	rum	för	misstolkningar.	Den	trycker	helt	enkelt	på	vikten	av	

att	man	som	förälder	bör	ta	sitt	ansvar	och	detta	tar	man	endast	genom	att	

inte	köpa	ut	och	langa	till	sina	barn.	 

  

Tänk	om	fler	föräldrar	hjälptes	åt	att	sätta	gemensamma	
gränser	kring	alkohol. 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 Tänk	om	 

 

Det	 första	man	möts	av	när	man	går	 in	på	 tänkom.nu	är	citatet	ovan.	En	

känsla	av	vädjan	till	föräldrar	att	ta	sitt	ansvar	och	att	det	är	det	enda	som	
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faktiskt	kan	göra	skillnad	i	frågan.	Genom	att	formulera	sig	på	detta	sättet	

“tänk	om	fler	föräldrar…”	menar	vi	att	man	samtidigt,	men	implicit	påstår	

att	verkligheten	tyvärr	är	motsatsen.	Detta	citatet	visar	tydligt	att	inte	nog	

många	föräldrar	säger	nej,	inte	nog	många	sätter	ner	foten,	inte	nog	många	

föräldrar	tar	helt	enkelt	sitt	ansvar	när	det	gäller	langning.	 

 

I	välfärdsstater	är	det	vedertaget	föräldrarnas	ansvar	att	hålla	rätt	på	sina	

barn	 menar	 Lind	 (2016:55)	 i	 syfte	 att	 forma	 dem	 till	 kompetenta	

medborgare	som	tar	goda	beslut.	Detta	är	dock	ingen	simpel	uppgift	som	

bara	 sker	 av	 sig	 självt	 utan	 föräldrar,	 som	 de	 människor	 de	 är,	 gör	

garanterat	 många	misstag	 under	 uppfostran	 av	 sina	 barn.	 Och	 även	 om	

staten	 lägger	 stort	 ansvar	 på	 föräldrarna	 i	 anti-langningsfrågan	 visar	 de	

också	förståelse	för	att	det	inte	är	en	enkel	uppgift.	 

 

Lätt	 är	 det	 inte.	 Men	 forskning	 visar	 att	 ungdomar	 som	 får	

alkohol	hemifrån	dricker	mer.	På	systembolaget.se	får	du	hjälp	

att	säga	nej.	 	 	 	

	 	 	 	 Systembolaget	 

 

Detta	är	de	avslutande	textremsorna	som	visas	i	Systembolagets	reklamfilm	

“ja	eller	nej”	som	visar	en	förälders	moraliska	dilemma	kring	hur	man	ska	

svara	 när	 ens	minderåriga	 tonårsbarn	 frågar	 efter	 alkohol.	 Filmen	 visar	

tydligt	på	hur	svårt	det	är	att	säga	nej	och	erbjuder	hjälp	till	de	föräldrar	

som	inte	klarar	av	det.	Denna	typ	av	formulering	är	inte	lika	rak	och	hård	

som	på	hemsidan	tänkom.nu	då	den	i	stället	visar	på	en	form	av	transitivitet	

då	 fokus	 inte	 i	 huvudsak	 riktar	 sig	 till	 ett	 subjekt	 utan	 snarare	 belyser	

problemet	att	ungdomar	som	får	alkohol	hemifrån	dricker	mer.	Denna	typ	

av	 formulering	 skuggar	 subjektets	 egna	ansvar	 för	 att	 istället	 belysa	vad	

som	är	problemet	(Winther	Jørgensen	&	Phillips	2001:87).	 
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MÅNGA	TONÅRINGAR	TYCKER	ATT	DET	ÄR	FEL	ATT	

FÖRÄLDRAR	KÖPER	UT	ALKOHOL.	VAD	TYCKER	DU	SOM	ÄR	

FÖRÄLDER?   	

	 	 	 	 Tänk	om	 

 

Tonen	på	tänkom.nu	är	som	tidigare	nämnt,	betydligt	hårdare.	Detta	citat	

skulle	vi	kalla	för	en	ledande	fråga	då	det	egentligen	bara	finns	ett	rätt	svar	

-	det	är	fel	att	som	förälder	köpa	ut	alkohol.	När	det	endast	finns	ett	rätt	svar	

kan	det	betraktas	som	en	sanning,	alltså	modalitet,	det	vill	säga	med	hur	

stor	 säkerhet	 och	 instämmande	 som	 ett	 påstående	 framställs	 (Winther	

Jørgensen	&	Phillips	 2001:87).	När	man	 som	 förälder	 får	 denna	 ledande	

fråga	tror	vi	att	man	blir	lite	ställd	mot	väggen	och	helt	enkelt	inte	kan	annat	

än	 att	 hålla	 med	 vilket	 förmodligen	 är	 syftet	 med	 den	 rätt	 tuffa	

formuleringen.	 

 

Att	säga	ja	är	roligare	än	att	säga	nej.	Men	att	köpa	ut	alkohol	

till	 sin	 tonåring	 innebär	 varken	 ökat	 förtroende	 eller	 att	 ni	

kommer	närmare	varann.	Effekten	kan	bli	den	rakt	motsatta.	

Din	tonåring	tvivlar	på	vad	du	menar	när	du	både	varnar	och	

köper	ut... 

	 	 	 	 Tänk	om		

 

 
...Som	förälder	är	det	viktigt	att	du	tar	ansvar,	är	tydlig	med	dina	

förväntningar	och	står	upp	för	sådant	du	tycker	är	viktigt.	Och	

säger	nej	ibland. 

Tänk	om	 

 

De	 två	 citaten	 ovan	 visar	 på	 en	 viss	 tvetydighet	 vilket	 kan	 förstås	 då	

problematiken	 kring	 langning	 är	 komplex.	 	Samma	 typ	 av	 tvetydiga	
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budskap	ges	 till	 tonåringen	 i	 systembolagets	 reklamfilm	 “sanningen”	där	

man	hör	förälderns	tankar	högt	där	denne	tänker	att	om	den	ger	barnet	en	

flaska	vin	för	att	sedan	hitta	på	ett	villkor	blir	det	inte	lika	tydligt	att	denne	

“gett	sig”.	På	samma	sätt	som	staten	beskriver,	i	det	övre	citatet,	hur	du	som	

förälder	 kan	 tappa	 förtroende	 från	 ditt	 barn	 om	 du	 inte	 är	 tydlig	 i	 din	

gränsdragning	kan	vi	tycka	att	förtroendet	på	samma	sätt	kan	minska	för	

staten	i	citatet	under.	Att	staten	trycker	på	vikten	av	att	man	som	förälder	

tar	 sitt	 ansvar	men	 sedan	 avslutar	med	 att	man	 bara	 behöver	 säga	 “nej	

ibland”	 för	 att	 ta	 sitt	 ansvar	 blir	 man	 som	 läsare	 lite	 konfunderad.	

Modaliteten	som	staten	tidigare	fastslagit	genom	att	påstå	att	man	bara	tar	

ansvar	genom	att	säga	nej	skakas	av	ett	citat	som	detta.	Precis	som	staten	

själva	beskriver	i	det	övre	citatet,	att	effekten	kan	bli	den	motsatta	mot	det	

man	önskar	om	man	visar	denna	typ	av	dubbeltydighet,	så	bör	de	tänka	över	

hur	de	själva	formulerar	sig	i	frågan	för	att	inte	tappa	förtroende.	 

 

Samtidigt	 som	 kampanjerna	 belyser	 risken	 langning	 mycket	 utifrån	

föräldrarnas	ansvarsroll	i	den	problematiska	langningsfrågan	men	förstår	

samtidigt	 att	 det	 inte	 bara	 är	 föräldrar	 som	 är	 de	 potentiella	 langarna.	

Hemsidan	#hejdåalkoholskador	är	precis	som	tänkom.nu	statlig	men	riktar	

sig	inte	till	föräldrar	utan	tydligt	till	storasyskon	och	kompisar.	Till	skillnad	

från	den	raka	framtoning	och	det	hårda	språkbruk	som	används	när	man	

riktar	sig	till	föräldrar	använder	staten	här	en	helt	annan	strategi.	 

 

Hej	 alla	 fina	 som	har	 lillsyrror,	 småbrorsor	 och	 yngre	

kompisar.	Om	fler	 låter	bli	att	köpa	ut	till	minderåriga	

kan	 vi	 minska	 alkoholskadorna,	 det	 vill	 säga	 jobbiga	

saker	som	händer	på	fyllan.	Så	visa	att	du	har	en	hjärna.	

Tack	för	hjälpen!	  

	 	 	 #hejdåalkoholskador 
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Trots	att	strategin	tydligt	skiljer	sig	beroende	på	vem	staten	riktar	sig	till	så	

är	syftet	detsamma	-	langningen	ska	stoppas.	Här	är	dock	mottagaren	och	

den	potentiella	langaren	inte	en	vuxen	förälder	utan	ett	syskon	eller	kompis	

och	 tonen	 ändras.	 Till	 skillnad	 från	 den	 hemsida	 som	 riktar	 sig	 på	 ett	

bestämt	och	allvarligt	sätt	till	 föräldrar	är	språkbruket	här	ett	helt	annat,	

slangord	som	“lillsyrror”	och	“småbrorsor”	används	förmodligen	för	att	nå	

mottagaren,	låter	man	för	hård	och	facklig	finns	risken	att	de	yngre	väljer	

att	inte	läsa	och	ta	in	den	information	man	vill	förmedla.	 

 

Kampanjerna	 trycker	 som	 bekant	 hårt	 på	 föräldrarnas	 roll	 i	

langningsfrågan	vilket	gissningsvis	beror	på	att	de	är	en	potentiell	risk	för	

sina	barn.	Precis	som	Lupton	beskriver	det	att	risk	inte	bara	är	något	som	

helt	plötsligt	uppstår	utan	den	skapas	i	en	kontext	av	individer,	riskfaktorer	

och	 beteende	 och	 att	 därför	 påstå	 vem	 exakt	 som	 är	 en	 risk	 för	 vem	 är	

komplext	men	 ibland	nödvändigt	 i	 arbetet	mot	 risken	 (Lupton	1999:92–

93).	 Genom	 att	 se	 till	 Luptons	 tredje	 beskrivna	 riskrationalitet,	

fallhantering,	som	riktar	sig	just	till	de	personer	som	skulle	kunna	vara	en	

risk	förstår	man	komplexiteten	i	frågan	då	det	inte	är	risker	som	är	mät-	och	

kalkyleringsbara	utan	påverkas	och	styrs	av	sin	kontext,	med	andra	ord	den	

diskursiva	och	sociala	praktiken.	Precis	som	Foucault	 (1991)	och	Lupton	

(1999)	beskriver	styrningsmentaliteten	använder	staten	sig	av	strategier	

och	kontrolltekniker	för	att	tillskriva	individer	mer	ansvar	i	riskdiskursen. 

 

Just	kontextens	påverkan	på	våra	 sociala	problem	och	 fenomen	är	något	

som	Boholm	&	Corvellec	(2011:175–176)	lyfter	i	sin	relationella	riskteori.	

Kopplingen	mellan	två	objekt,	ett	så	kallat	riskobjekt	och	objektet	i	riskzon	

och	att	denna	relation	måste	försöka	förstås	utifrån	sin	fysiska,	kulturella	

och	 sociala	 omgivning.	 Dessa	 två	 objekt	 skulle	 kunna	 vara	 “förälder	 och	

barn”	eller	kanske	“syskon	eller	vän	till	minderårig	ungdom”	och	oavsett	
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relation	måste	 ett	 ansvar	 tas	 i	 syfte	 att	 begränsa	och	 stoppa	 langningen.	

Risker	med	alkoholskador	för	tonåringar	återkommer	i	alla	kampanjer,	allt	

mellan	psykisk	ohälsa	till	skador	och	i	värsta	fall	dödsfall	vilket	är	en	form	

av	kontrollteknik	som	staten	använder	sig	av	i	syfte	att	styra	oss	mot	sina	

ideologiska	mål	som	vi	som	medborgare	accepterar	då	vi	finner	oss	i	den	

hegemoniska	hierarkin.	 

5.4 En	vädjan	till	det	relationella	subjektet	
Diskursen	emotion	är	något	som	gestaltas	på	olika	sätt	i	kampanjerna	och	

främst	i	Systembolagets	filmmaterial,	då	vi	anser	att	rörligt	material	lättare	

framkallar	känslostämningar	än	endast	text.	I	filmer	kan	man	använda	sig	

av	till	exempel	ljussättning,	bakgrundsmusik	och	röstlägen	på	ett	effektivt	

sätt	 som	 man	 inte	 kan	 i	 textform.	 Men	 emotioner	 kan	 såklart	 även	

framträda	i	text	om	än	inte	lika	påtagligt.	Kampanjen	#hejdåalkoholskador	

använder	sig	av	två	figurer	“hjärnan”	och	“hjärtat”	där	vi	förstår	det	som	att	

hjärnan	är	den	rationellt	styrda	och	hjärtat	den	affektuellt	och	emotionellt	

styrda.	På	hemsidan	anar	man	en	förståelse	för	hur	svårt	det	kan	vara	att	

säga	nej	när	ens	syskon	eller	kompis	ber	en	om	att	köpa	ut	alkohol	och	man	

uppmanas	till	att	 tänka	med	hjärnan	i	stället	 för	att	agera	utifrån	hjärtat.	

Med	andra	ord	bör	man	inte	låta	sina	känslor	och	emotioner	styra	i	frågan	

om	langning	utan	man	bör	i	stället	tänka	klart.	 

 

Testa	om	du	har	en	hjärna	av	guld	 

	 	 	 	 #hejdåalkoholskador 

 

Detta	är	ett	test	man	kan	göra	på	hemsidan	där	det	ställs	väldigt	ledande	

frågor	 som	 till	 exempel	 om	 du	 är	 villig	 att	 ta	 risken	 att	 bjuda	 ett	 yngre	

syskon	på	alkohol	trots	att	denne	då	kan	ligga	med	fel	person	eller	hamna	i	

bråk	och	där	svarsalternativen	antingen	är	“ja”	eller	“nej”	och	svarar	man	

rätt	enligt	testet	tillräckligt	många	gånger	så	får	du	resultatet	att	du	har	en	
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hjärna	 av	 guld.	 Vanligtvis	 brukar	 man	 ju	 säga	 ett	 hjärta	 av	 guld	 men	

eftersom	kampanjen	vill	att	fokus	ska	flyttas	från	hjärtat	till	hjärnan	har	de	

valt	denna	fyndiga	formulering.	Denna	typ	av	metafor	är	 intressant	 i	den	

kritiska	diskursanalysen	då	en	metafor	egentligen	beskriver	något	annat	än	

just	bokstavligt	det	som	sägs	explicit	och	på	så	sätt	kan	man	upptäcka	saker	

som	uttrycks	implicit	(Bergström	&	Boréus	2005:263–265).	Genom	att	säga	

att	någon	har	en	hjärna	av	guld	säger	man	indirekt	att	denne	tänker	mer	

rationellt	 än	 emotionellt	 och	 det	 är	 förmodligen	 så	 staten	 vill	 att	 vi	

medborgare	ska	tänka	i	langningsfrågan.	Vi	medborgare	vill	få	beröm	och	vi	

vill	göra	rätt	och	därför	är	detta	en	kontrollteknik	för	att	styra	oss	på	då	det	

ideologiska	målet	är	att	vi	 ska	självdisciplinera	oss	enligt	 statens	önskan	

(Foucault	1991:91).	 

 

Att	 flytta	 fokus	 från	 hjärta	 till	 hjärna	 samtidigt	 som	 man	 slår	 hål	 på	

langarmyter	är	#hejdåalkoholskadors	strategi.	De	beskriver	också	vad	som	

kan	hända	om	man	inte	tänker	med	en	hjärna	av	guld	och	på	så	sätt	skapar	

de	även	emotioner	som	skuld	och	skam	vilket	inte	är	positiva	känslor	och	

syftet	med	detta,	tror	vi,	är	att	vi	som	mottagare	ännu	mer	ska	övertygas	om	

att	det	är	hjärnan	vi	ska	tänka	med	då	känslorna	i	citaten	endast	vänds	till	

det	negativa.	 

 

Jag	är	schyst	som	bjuder.	Du	kanske	tänker	att	du	är	

schyst	som	köper	ut	åt	en	kompis	eller	ett	syskon.	Att	

det	är	okej	eftersom	du	inte	tar	betalt.	Men	det	är	

schystare	att	bjuda	på	något	som	man	inte	kan	få	

alkoholskador	av.	 	 	

	 	 #hejdåalkoholskador 

 

Jag	kommer	att	ha	koll.	Du	kanske	tänker	att	det	är	okej	

att	köpa	ut	för	att	du	då	har	kontroll	på	vad	din	kompis	
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eller	syskon	dricker.	Men	många	som	köper	ut	är	inte	

med	när	de	minderåriga	dricker.	Hur	ska	man	då	

kunna	veta	vad	som	händer?	 	

	 	 #hejdåalkoholskador 

 

De	fetmarkerade	orden	skapar	en	känsla	av	att	langning	är	fel	och	inte	bra	

på	något	sätt	även	om	man	som	sagt	tror	att	man	är	schysst	eller	har	koll.	

Känslan	av	skuld	blir	också	påtaglig	då	citaten	använder	sig	av	ordet	“du”	

vilket	gör	att	man	som	mottagare	känner	sig	väldigt	träffad	och	till	och	med	

kanske	påkommen	om	man	 faktiskt	har	 eller	har	 tänkt	 att	 langa.	Citaten	

uttrycker	också	en	slags	modalitet	då	ordformuleringar	som	“inte	kan”	och	

“inte	med”	vilket	gör	det	tydligt	att	det	inte	är	okej	med	langning	oavsett	i	

vilken	myt	du	än	bäddar	in	det.	 

 

Riskerna	med	langning	framställs	på	olika	sätt	både	 i	och	sinsemellan	de	

olika	kampanjerna	men	något	som	slår	oss	är	att	de	också	lockar	fram	olika	

känslor	i	oss	som	ser	och	läser	materialet.		Lupton	(1999)	menar	att	risk	är	

något	subjektivt	och	något	som	därför	påverkar	oss	individer	på	olika	sätt	

och	ger	oss	olika	förståelser	och	känslor	gentemot	en	risk.	Det	som	dock	är	

en	röd	tråd	i	framställandet	av	risker	är	att	de	olika	känslor	som	framkallas	

alla	är	negativa.	Det	rör	sig	om	känslor	som	panik,	oro,	ångest,	skuld,	rädsla,	

ja	listan	kan	göras	lång.	I	Systembolagets	reklamfilmer	väcks	känslor	snabbt	

och	effektivt	 trots	att	vissa	av	 filmerna	endast	är	ungefär	 tjugo	sekunder	

långa.	 

 

Reklamfilmen	systrar	frambringar	många	olika	känslor.	Det	är	den	enda	av	

reklamfilmerna	 som	 utspelar	 sig	 på	 natten	 då	 det	 är	 kolsvart	 ute	 vilket	

ytterligare	förstärker	de	redan	negativa	emotionerna	som	filmen	skildrar.	

Filmen	bröder	sticker	även	den	ut	men	 i	stället	genom	att	vara	den	enda	

reklamfilmen	 utan	 repliker.	 I	 stället	 används	 en	 känslosam	
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bakgrundsmusik	 samtidigt	 som	 brödernas	 uppväxt	 skildras	 som	 väldigt	

nära	och	kärleksfull.	Båda	 filmerna	visar	på	 tydliga	 relationella	 samband	

och	ligger	därför	inte	långt	ifrån	Boholm	&	Corvellecs	(2011)	relationella	

riskteori.	 

 

5.5 Ett	skratt	som	fastnar	
Den	 tredje	 diskursen	 vi	 identifierat	 är	 ironi,	 hur	 man	 i	 kampanjerna	

använder	det	 som	en	 slags	 kontrollteknik	 för	 att	 styra	oss	medborgare	 i	

“rätt”	ideologiska	riktning.	“Skrattet	fastnade	i	halsen”	är	ett	välkänt	uttryck	

och	anledningarna	till	att	ett	skratt	fastnar	kan	variera	men	avsändaren	är	

ofta	medveten	om	att	humor	har	en	väldigt	allvarlig	botten	vilket	hindrar	

skrattet	från	att	bubbla	upp	till	ytan	då	det	i	värsta	fall	kan	ge	upphov	till	

fördömande	blickar	(Jönsson	&	Nilsson	2014:7).	I	kampanjerna	tar	sig	ironi	

uttryck	på	olika	sätt	och	syftet	med	användandet	av	ironi,	tror	vi,	är	dels	att	

man	når	många	mottagare	med	humor	då	det	går	hem	hos	de	flesta	av	oss	i	

stället	 för	 endast	 tyngre	 faktabaserade	 kampanjer.	 Och	 dels	 genom	 att	

skrattet	fastnar	genom	att	man	känner	att	allvaret	samtidigt	är	närvarande.	 

 

Hemsidan	 #hejdåalkoholskador	 som	 tidigare	 nämnts	 riktar	 sig	 till	 unga	

medborgare	strax	över	tjugoårsåldern,	har	man	anlitat	populära	influencers	

för	att	sprida	budskapet	om	risker	med	langning	och	hur	fel	det	är.	Lucas	

Simonsson	är	en	av	Sveriges	största	instagrammare	och	når	en	ung	publik,	

både	de	minderåriga	 tonåringarna	och	de	som	är	drygt	 tjugo	år	och	som	

skulle	kunna	vara	potentiella	langare.	Detta	är	en	smart	styrningsstrategi	

från	 staten	 då	 de	 anpassar	 sig	 efter	 den	 sociala	 kontext	 som	 råder	 i	

samhället.	 

 

Lucas	Simonsson	gör	i	kampanjen	en	humorsketch	som	bygger	på	en	dialog	

mellan	ett	ungt	par	troligen	i	tjugoårsåldern.	Han	spelar	båda	rollerna	själv	
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och	har	en	blond	långhårig	ganska	sliten	och	ful	peruk	när	han	spelar	den	

ena	 partnern,	 vilket	 bara	 det	 i	 sig	 ser	 rätt	 kul	 ut.	 Den	 perukklädda	

karaktären	 konfronterar	 Lucas	 då	 dennes	 vin	 saknas	 i	 kylen	 och	 Lucas	

svarar	då	att	han	gett	det	till	sin	minderåriga	brorsa	som	bara	är	femton	år,	

i	syfte	att	brodern	inte	ska	gå	och	köpa	en	dunk	med	gift	från	någon	langare,	

samtidigt	 som	 Lucas	 själv	 tydligt	 säger	 att	 han	 inte	 är	 en	 langare.	 Den	

perukklädda	personen	gör	 till	 rösten	på	ett	 fjantigt	och	komiskt	 sätt	och	

säger	“Lucas	han	är	ingen	langare,	men	han	ger	bort	alkohol	till	barn	ibland,	

det	gör	han”	varpå	Lucas	ser	skamsen	ut,	och	inser	sitt	misstag.	På	detta	sätt	

dumförklaras	den	som	köper	ut	men	trots	det	inte	anser	sig	själv	vara	en	

langare	och	är	det	något	vi	människor	är	rädda	för	så	är	det	att	bli	föremål	

för	åtlöje	(Jönsson	&	Nilsson	2014:7).	Författarna	beskriver	vidare	att	vissa	

saker	 som	 är	 skrattretande	 implicit	 kan	 dölja	 politiskt,	 ideologiskt	 eller	

moraliskt	 allvar,	 vilket	 visar	 på	 precis	 samma	 teoretiska	 tänk	 som	

Fairclough	(1992)	rörande	den	sociala	praktiken.	 

 

Några	 av	 Systembolagets	 reklamfilmer	 använder	 sig	 även	 de	 av	 ironi	 på	

olika	sätt.	I	reklamfilmen	festen	som	utspelar	sig	i	klassisk	hemmafestmiljö	

men	 där	 ungdomarna	 inte	 beter	 sig	 som	 väntat.	 De	 resonerar	 rationellt	

kring	alkohol,	säger	nej	till	alkohol	som	bjuds	för	att	det	lovat	sina	föräldrar	

att	inte	dricka,	och	har	en	“seriös”	vinprovning	i	ett	hörn	av	rummen	för	att	

nämna	några	exempel.	Exemplen	är	väldigt	övertydliga	 i	 filmen	och	man	

förstår	att	detta	är	en	form	av	ironi	då	det	är	helt	osannolikt	att	en	fest	skulle	

se	ut	som	den	gör	 i	denna	reklam.	Denna	känsla	bekräftas	av	citatet	som	

avslutar	filmen.	 

 

	 	 	 	 	

	 Nä,	så	går	det	nog	inte	till		 	

	 	 	 Systembolaget 
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En	annan	reklamfilm	från	Systembolaget,	likör,	visar	en	far	och	en	son	vid	

ett	 köksbord	 i	 hemmamiljö	där	pappan	 säger	 att	 sonen	 ska	 få	 prova	 lite	

starkare	grejer	och	plockar	fram	just	en	likör.	Och	sonen	svarar	att	det	är	ju	

jättebra	eftersom	då	blir	det	här	med	alkohol	helt	avdramatiserat	och	därför	

ointressant	varpå	pappan	håller	med.	Även	här	är	det	tydligt	att	vi	har	med	

ironi	att	göra	då	både	far	och	son	verkligen	överdriver	sin	artikulation.	Här	

förstår	 vi	 att	 det	 som	 filmen	 illustrerar	 inte	 är	 sanningen	 genom	 det	

avslutande	citatet.	 

 

Forskning	visar	att	tonåringar	som	fått	alkohol	hemifrån	dricker	

mer 

	 	 	 Systembolaget 

 

Det	 som	 sägs	 med	 detta	 citat	 är	 att	 om	 du	 som	 förälder	 bjuder	 din	

minderåriga	tonåring	på	alkohol	hemma	utsätter	du	denne	för	en	risk	då	

forskningen	 visar	 just	 på	 att	 de	 som	 får	 alkohol	 hemma	 dricker	 mer.	

Transitiviteten	här	är	hög	då	det	är	tydligt	vem	som	utsätter	vem	för	en	risk	

och	 syftet	 med	 transitivitet	 är	 att	 på	 så	 sätt	 blottlägga	 ideologiska	

ståndpunkter	i	till	exempel	en	problematisk	samhällsfråga	som	langningen.	

Det	 höga	 transitiviteten	 är	 slående	 lik	 Boholm	 &	 Corvellecs	 (2011)	

relationella	teori	rörande	riskobjekt	och	objekt	i	riskzonen.	Det	är	tydligt	

att	staten	trycker	på	att	man	ej	bör	bjuda	på	alkohol	hemma	och	de	har	till	

och	 med	 forskning	 som	 bevis	 vilket	 visar	 på	 intertextualitet	 då	 man	

hänvisar	till	andra	texter,	och	i	detta	fall	forskning,	som	säger	samma	sak	

som	man	själv	påstår.	 

 

Allvaret	lurar	i	princip	alltid	bakom	hörnet	och	visar	sig	när	citaten	i	de	båda	

Systembolagsfilmerna	dyker	upp	i	slutet	av	vardera	film	vilket	gör	att	det	

lilla	skrattet	som	den	överdrivna	ironin	faktiskt	fastnar	i	halsen	och	precis	

som	Jönsson	&	Nilsson	(2014:7)	skriver	så	 lämnar	en	del	skratt	en	“fadd	
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eftersmak”.	Detta	gör	att	vi	som	medborgare	förmodligen	tänker	efter	lite	

extra	 när	 vi	 sitter	 där	med	 skrattet	 fast	 i	 halsen	 vilket	 gör	 ironin	 till	 en	

effektiv	styrningsstrategi	för	att	förmedla	ideologiska	mål	för	staten.	 

 

5.6 Slutsats	analys		
I	kampanjerna	görs	langning	till	en	relationell	risk	genom	att	fokusera	på	de	

sociala	 relationer	 och	 moraliska	 dilemman	 som	 karaktäriserar	 och	

påverkar	 den.	 Det	 som	 kampanjerna	 främst	 fokuserar	 på	 är	

riskförhållandet	 mellan	 de	 minderåriga	 och	 dess	 familjer,	 i	 synnerhet	

föräldrarna,	 när	 de	 belyser	 problematiken	 kring	 langning.	 Precis	 som	

Boholm	 &	 Corvellec	 beskriver	 i	 sin	 relationella	 riskteori	 (2011)	 är	

relationen	mellan	två	riskobjekt	inte	något	som	uppstår	från	tomma	intet	

utan	det	krävs	en	betydande	förening	mellan	dem.	Carlson	(2016:75–76)	

lyfter	i	vårt	kapitel	“tidigare	forskning”	att	relationen	mellan	föräldrar	och	

deras	 barn	 är	 avgörande	 när	 det	 kommer	 till	 att	 begränsa	 alkoholen	 till	

minderåriga	 och	 samtidigt	 prata	med	 dem	 om	 dess	 risker.	 Detta	 sociala	

kapital	är	 föräldrarnas	uppgift	att	ge	sina	barn	då	Carlson	menar	det	ger	

dem	 en	 större	 chans	 att	 stå	 emot	 grupptryck	 och	 undvika	 tidig	

alkoholdebut. 

 

Med	tanke	på	detta	tror	vi	därför	inte	att	det	är	någon	slump	att	staten	i	sina	

anti-langningskampanjer	 tillskriver	 föräldrarna	 ett	 väldigt	 stort	 ansvar	 i	

frågan.	 Informationen	 om	 risker	 med	 langning	 såsom	 alkoholskador	 i	

kampanjerna	 bygger	 på	 intertextualitet,	 alltså	 att	 den	 hänvisas	 till	 och	

bygger	 på	 tidigare	 forskning,	 kampanjer	 och	 texter.	 Genom	 att	 utnyttja	

redan	befintliga	diskurser	kring	risker	på	nytt	kan	riskerna	framställas	via	

nya	 perspektiv	 och	 förändring,	 men	 förändringsmöjligheterna	 är	 inte	

oändliga	 utan	 begränsas	 av	 maktrelationer	 som	 sätter	 ramarna	 för	 vår	

tillgång	till	olika	diskurser.	Staten	har	i	och	med	sin	självklara	hegemoniska	
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position	 i	vårt	demokratiska	samhälle	makten	över	språket,	agendan	och	

diskurserna	i	syfte	att	styra	oss	medborgare	mot	sina	ideologiska	mål.	Detta	

kan	vi	se	sker	främst	genom	att	kampanjerna	belyser	de	olika	diskurserna	

ansvar,	emotion	och	ironi.	Via	dessa	diskurser	tillskrivs	främst	föräldrarna	

men	också	syskon	och	vänner	stort	ansvar	då	kampanjerna	tydligt	uttrycker	

sig	i	termer	som	“till	dig	som	förälder…	”,	“att	vara	förälder…	”hej	alla	fina	

som	har	lillsyrror,	småbrorsor	yngre	kompisar…”.	I	och	med	att	man	riktar	

sig	direkt	till	oss	medborgare	och	beskriver	vilka	onödiga	risker	vi	utsätter	

våra	minderåriga	nära	 för	om	vi	köper	ut	så	spelar	och	trycker	dessa	tre	

statliga	kampanjerna	på	skuld,	oro	och	ångest	i	form	av	kontrolltekniker	i	

syfte	att	skrämmas	och	därmed	stoppa	langningen. 

 

Att	försvara	de	individer	som	anses	vara	familj	genom	att	skydda	dem	från	

alla	möjliga	risker	då	de	är	det	värdefullaste	vi	har	kallar	Foucault	för	“the	

art	 of	 properly	 governing	 a	 family”	 (1991:94).	 Vilket	 återigen	 visar	 på	

föräldrarnas	stora	ansvar	och	att	de	bör	göra	sitt	yttersta	för	att	skydda	sina	

nära,	och	de	kan	bara	göra	detta	genom	att	inte	köpa	ut	och	langa.	Risken	

med	 langning	 framställs	 på	 flera	 olika	 sätt	 med	 hjälp	 av	 olika	 slags	

kontrolltekniker,	retorik	och	symbolik	beroende	på	vilken	mottagare	den	

riktas	 till.	 Utformandet	 i	 form	 av	 till	 exempel	 språk	 skiljer	 sig,	 som	 vi	

beskrivit	 i	 analysen,	 i	hög	grad	beroende	om	man	riktar	 sig	 till	 föräldrar	

eller	 syskon	och	 vänner.	De	 tre	diskurserna	 vi	 identifierat	 är	 alltså	 olika	

kontrolltekniker	som	används	på	olika	sätt	beroende	på	mottagare	i	syfte	

att	 styra	 oss	 medborgare	 i	 önskad	 riktning.	 Risken	 med	 langning	 görs	

relationell	då	den	framställs	som	något	som	skapas	mellan	två	objekt	som	

har	en	betydelsefull	förbindelse	mellan	varandra.	 
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6 Diskussion	

Syftet	 med	 studien	 har	 varit	 att	 se	 hur	 språk,	 makt	 och	 ideologi	 har	

framställt	 risken	 med	 langning	 till	 svenska	 befolkningen	 genom	 olika	

antilagningskampanjer.	 	Vi	 har	 studerat	 detta	 genom	 att	 se	 hur	 och	 vem	

kampanjerna	 har	 riktat	 sig	 till	 för	 att	 styra	 befolkningen.	 Med	 hjälp	 av	

tidigare	 forskning,	 det	 teoretiska	 ramverket	 och	 de	 metodologiska	

verktygen	 har	 diskurserna	 ansvar,	 emotion	 och	 ironi	 varit	 mest	

framträdande	 i	 analysen.	 Ansvarsdiskursen	 skildrar	 främst	 föräldrarnas	

ansvar	 och	 dilemman	 kring	 hur	 de	 ska	 hantera	 alkoholfrågan	 kring	 sina	

ungdomar.	 Kampanjerna	 trycker	 på	 föräldrarnas	 egna	 ansvar	 och	

skyldighet	 att	 skydda	 sina	 barn	 från	 en	 tidig	 alkoholdebut.	 Resultatet	

påvisar	att	detta	inte	alltid	är	helt	lätt.	“Barn	gör	inte	som	vuxna	säger	utan	

barn	gör	som	vuxna	gör”	är	ett	passande	citat.	Mahedy	et	al.,	(2018:2041)	

stärker	detta	citat	och	våra	tankar	kring	diskursen	ansvar	när	de	säger	att	

föräldrarnas	relation	till	alkohol	påverkar	hur	barnets	relation	till	alkohol	

kommer	bli.	Det	kanske	är	 just	det	kampanjerna	vill	visa	på,	 framför	allt	

kampanjen	Tänk	om.	Att	det	inte	räcker	som	förälder	att	bara	säga	nej.	Ett	

fysiskt	avståndstagande	till	alkohol,	tror	vi,	sänder	ett	tydligare	budskap.	 

 

Diskursen	 emotion	 vädjar	 till	 föräldrarna	 och	 syskonen,	 alltså	 de	

relationella	 objekten,	 genom	 emotioner.	 Hur	 än	 en	 mamma	 eller	 pappa	

vrider	och	vänder	på	 tanken	med	att	ge	eller	 inte	ge	sitt	barn	alkohol	så	

kommer	känslan	av	rädsla,	skuld	och	oro.	Detsamma	gäller	reklamfilmerna	

bröder	och	systrar	där	ett	småsyskon	ber	ett	storasyskon	om	alkohol,	i	dessa	

filmer	är	oron	en	påtaglig	emotion.	Det	är	inte	bara	i	Systembolagets	filmer	

som	 emotioner	 har	 en	 central	 roll	 utan	 även	 i	 kampanjen	

#hejdåalkoholskador.	Där	använder	de	sig	av	langarmyter	för	att	försöka	få	

de	yngre	potentiella	langarna	att	förstå	allvaret	och	vilka	konsekvenser	som	

kan	hända	till	följd	av	att	någon	köpt	ut	alkohol	till	en	minderårig.	Att	spela	
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på	 människors	 känslor	 som	 dessa	 kampanjer	 gör	 är	 både	 explicit	 och	

implicit	styrning	från	statens	håll.	Att	styra	folk	genom	känslor	tolkar	vi	som	

ett	effektivt	sätt	att	få	medborgarna	i	önskad	riktning.	Denna	typ	av	styrning	

kan	tas	i	likhet	med	Foucaults	teori	om	governmentality	och	“the	art	of	self-

government”	(1991:91)	som	använder	sig	av	människors	moraliska	känslor	

för	att	kontrollera	dem.	 

 

Utöver	resultatet	som	presenteras	ovan,	har	en	annan	väldigt	spännande	

och	 intressant	 iakttagelse	 dykt	 upp	 som	 berör	 hela	 anti-

lagningsdiskursen.		Det	är	nämligen	ett	tillägg	i	alkohollagen,	kapitel	3,	9	§,	

sista	stycket	(SFS	2010:1622)	som	lyder:	“Det	är	dock	tillåtet	att	bjuda	den	

som	inte	har	uppnått	föreskriven	ålder	på	en	mindre	mängd	alkoholdryck	

under	 förutsättning	 att	 förtäring	 sker	 på	 platsen	 och	 under	 ordnade	

förhållanden	samt	det	med	hänsyn	till	den	unges	ålder	och	utveckling	och	

omständigheterna	 i	 övrigt	 framstår	 som	 försvarligt.	 På	 serveringsställe	

gäller	dock	den	åldersgräns	som	anges	i	7	§	andra	stycket”.	 

 

Vi	 finner	denna	 lag	både	provocerande	och	 tvetydig	då	det	 finns	mycket	

forskning	kring	alkohol	och	ungdomar	som	visar	 tydligt	på	att	 risken	 för	

alkoholkonsumtion	 ökar	 om	 ungdomarna	 blir	 bjudna	 på	 alkohol	 av	

föräldrarna.	Det	som	gör	hela	den	här	diskussionen	extra	intressant	är	att	

det	är	staten	som	bestämmer	över	lagarna	i	Sverige	och	har	gjort	det	här	

tillägget	 i	alkohollagen,	men	det	är	också	på	uppdrag	av	staten	som	anti-

langningskampanjerna	 #hejdåalkoholskador	 och	 tänk	 om	 finns	 till.	

Dessutom	 är	 Systembolaget	 ett	 statligt	 ägt	 företag	 som	 är	 tydliga	 i	 sitt	

budskap	att	föräldrar	är	alldeles	för	naiva	och	konflikträdda	för	att	säga	nej	

till	 sin	 ungdom	 när	 frågan	 om	 alkohol	 kommer.	 Allt	 detta	 i	 relation	 till	

alkohollagen	 blir	 väldigt	 motsägelsefullt	 och	 gör	 ingenting	 mindre	

komplext	när	det	kommer	till	föräldrarnas	ansvar	kring	sina	barn	kopplat	

till	alkohol.	 
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Vidare	tror	vi	att	alla	kan	vara	överens	om	att	alkohol	och	langning	är	ett	

komplext	problem	som	orsakar	mer	problem	både	för	den	enskilda	och	för	

samhället	än	vad	man	kan	 tro.	För	många	ungdomar	är	det	 självklart	att	

dricka	alkohol	innan	18	år	och	som	Lind	(2016)	säger	så	är	det	snarare	regel	

än	undantag	att	det	detta	sker.	Systembolagets	reklamfilmer,	Sanningen,	Ja	

eller	Nej,	Systrar	och	Bröder	skildrar	att	det	är	vanskligt	att	säga	nej	till	sin	

tonåring	när	 frågan	om	alkohol	kommer.	Tankar	kring	vilken	alkohol	det	

kommer	 få	 tag	 på	 i	 stället	 för	 den	 där	 flaskan	 vin	 är	 förgörande	

känslomässigt	 för	 föräldern,	 och	 att	 bråka	 om	 det	 verkar	 inte	 heller	

tänkbart.	 Däremot	 visar	 forskning	 (Tänk	 om	 u.å.)	 på	 att	 många	 av	

ungdomarna	tycker	att	det	är	fel	när	föräldrar	köper	ut	alkohol	till	sina	barn.	

Vänder	man	 på	 steken	 tror	 vi	 att	många	 ungdomar	 skulle	 tycka	 det	 var	

skönt	 att	 få	 ett	 nej	 av	 sina	 föräldrar.	 Grupptrycket	 är	 enorm	 starkt	 i	

ungdomsgrupper.	 Att	 bli	 pressad	 att	 prova	 alkohol	 fast	 man	 inte	 vill	 är	

ingen	nyhet.	Alkoholhets	har	funnits	jämt	och	existerar	i	alla	åldrar	och	har	

man	svårt	att	säga	nej	i	nyktert	tillstånd	kan	man	fundera	över	hur	bra	det	

går	med	några	promille	i	kroppen.	 

 

Förutom	det	resultat	som	presenterats	i	studien	har	vi	noterat	att	det	finns	

potential	 för	 fortsatt	 forskning	kring	ämnet	 langning.	Det	vi	noterat	men	

som	 inte	 fick	 rum	 i	 studiens	 omfattning	 är	 framställandet	 av	 genus	 i	

kampanjerna.	 Unga	 tjejer	 framställs	 som	 sårbara,	 känslostyrda	 och	 icke	

kapabla	 att	 ta	 hand	 om	 sig	 själva	 medan	 killarna	 oftare	 framställs	 som	

ansvarsfulla	och	rationella.	 	Vi	 finner	den	här	aspekten	 lika	relevant	som	

framställandet	av	risken	med	langning	och	hur	kampanjerna	har	riktat	sig	

beroende	på	mottagare.	Genom	att	återta	genusdiskursen	och	inte	enbart	

reproducera	den	utan	att	på	nytt	 framställa	och	 förändra	 i	 stället	 för	 att	

skildra	 det	 stereotypiska	 genuset	 tror	 vi	 att	 samhället	 skulle	 vinna	 på.	

Ytterligare	ett	argument	till	varför	forskning	bör	ta	upp	genusfrågan	är	dels	
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för	att	det	är	på	tapeten	just	nu	och	dels	för	att	det	är	viktigt	att	staten,	med	

sin	hegemoniska	position,	reflekterar	över	hur	de	framställer	genus	i	deras	

kampanjer.	 

 

För	att	knyta	an	till	vår	teoretiska	utgångspunkt	och	vårt	metodologiska	val	

så	 har	 detta	 varit	 en	 utmanande	 uppgift.	 Det	 har	 krävts	mycket	 tid	 och	

förståelse	 för	 att,	 framförallt,	 bemästra	 den	 kritiska	 diskursanalysens	

praktik.	Vi	kanske	inte	ännu	är	fullärda	men	den	förståelsen	och	kunskapen	

som	vi	nu	bär	med	oss	har	visat	på	hur	hjälpsamt	detta	verktyg	har	varit	när	

det	 kommer	 till	 att	 identifiera	 och	 få	 svar	 på	 de	 frågor	 vi	 inledningsvis	

ställde	i	studien.		Med	detta	sagt	så	har	den	här	studien	verkligen	bjudit	upp	

till	kamp	och	det	har	bitvis	varit	snårigt	att	ta	sig	framåt,	men	det	är	också	

det	som	tagit	oss	i	mål	och	fått	oss	att	nå	ett,	för	oss,	intressant	resultat	som	

har	potential	för	vidare	forskning.	 

 

Avslutningsvis	vill	vi	uppmärksamma	läsaren	på	att	den	här	studien	har	en	

socialkonstruktivistisk	 inriktning	 som	 grundar	 sig	 på	 våra	 egna	

uppfattningar	och	tolkningar	av	empiri,	teorier	och	tidigare	forskning.	Våra	

tidigare	erfarenheter	och	kunskaper	påverkar	studiens	resultat	vare	sig	vi	

vill	det	eller	inte.	Detta	innebär	att	om	någon	annan	skulle	göra	en	studie	på	

samma	material	 är	 sannolikheten	 stor	 att	 resultatet	 skulle	 skilja	 sig	 från	

vårt.	Däremot	vill	vi	att	 läsaren	ska	se	den	här	studien	som	ett	bidrag	till	

diskursen	 om	 langning	 och	 hur	 statens	 hegemoniska	 position	 påverkar	

samhällets	medborgare	i	önskad	riktning.		 
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7.1 Appendix		

Systembolagets	filmer	kring	langning: 

Festen:	https://www.youtube.com/watch?v=5kFSOUeK3hw 
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Ja	eller	nej:	https://www.youtube.com/watch?v=wwjOU2xKh8k 

 

Sanningen:	https://www.youtube.com/watch?v=IfAA8P0g5RQ 

 

Bröder:	https://www.youtube.com/watch?v=rWSnhQ-S2f8 

 

Systrar:https://www.youtube.com/watch?v=Cp6WycauALU 

 

Likör:	https://www.youtube.com/watch?v=nEcIpKo1vAs 

 


