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1. Inledning   
1.1 Bakgrund  

Alkoholreklam förekommer överallt omkring oss via tryckta skrifter, tv och 

sociala medier där reklambilderna framställer alkohol på ett positivt och attraktivt 

sätt som lockar konsumenterna till att köpa. IQ (2012:1) Alkoholreklamens 

framväxt har i sin rapport belyst huruvida alkoholreklamen i Sverige påverkar 

samhället och hur svenskar ser på alkoholreklam. Enligt denna undersökning 

anser majoriteten av svenskarna att alkoholreklamen är negativ och inger en 

förskönad bild av konsumering av alkoholhaltiga drycker. Det är av stor vikt att 

undersöka ifall det finns en koppling mellan reklam och ökad alkoholkonsumtion. 

Lindqvist (2002) talar om att människor i större utsträckning tar till sig av 

reklambildernas innehåll om de gestaltas av människor, vilket leder till att 

konsumenterna kan  känna ett visst behov av att efterlikna det de ser i reklamen.   

Enligt Mattsson (2010) delas människor in i olika grupper i livet beroende 

på en rad olika faktorer, allt ifrån kön till arbetsstatus. Allt vi ser och upplever 

kommer från de stereotypiska bilder vi har av varandra och om oss själva där 

massmedia innehar en stor och central roll i dagens samhälle och en stor del i hur 

vi ser på könsroller. Enligt Connell (2009) framställs kvinnan som passiv i reklam 

som kan leda till att kvinnor får en förutfattad mening av vad som anses vara 

åtråvärt. Män framställs som hårda och dominanta och uppmanas att det är 

manligt att utöva exempelvis tävlingssporter, men även grupptrycket av andra 

kräver att de skall visa sig hårda eller dominanta.   

Tanken med Intersektionalitetsperspektivet är att begreppet är beroende av 

kön, men även andra begrepp som etnicitet, klass eller sexualitet. Dessa begrepp 

omvandlar och omvandlas i och med mötet med varandra och de ojämlikheter 

som kan ses inom perspektivet kan inte enbart förklaras genom endimensionella 

modeller som klass, etnicitet eller kön. Intersektionalitet ses även som ett 

teoretiskt perspektiv som synliggör hur olika historiska och situationsberoende 



 
 

2 

 

maktrelationer skapas genom dessa tidigare nämnda begrepp (De los Reyes, 

2005).   

Enligt McCreanor (2008) så är en överexponering av alkohol till ungdomar 

vanligt förekommande, speciellt i ungdomsrelaterad media, på radio, i tv och 

tidningar. Hans studie visar på att alkoholreklamen är utformad för att locka sina 

konsumenter till att köpa alkohol, vilket görs genom att reklammakarna använder 

sig utav karaktärer i sina bilder som förmedlar framgång och sexualitet till 

konsumenterna. Människor kan relatera till dessa karaktärer som skapar en 

efterfrågan av att vilja efterlikna karaktären och skapar en tro att drycken kan 

medföra dessa faktorer.  

1.2 Problemformulering 

Att marknadsföra alkohol är idag ett mycket debatterat område. IQs (2012:1) 

rapport, Alkoholreklamens framväxt, menar att alkoholreklam ger upphov till en 

förskönad bild av alkohol samt uppmuntrar till konsumtion i den mån att 

konsumenter påverkas av den. Den största problematiken ligger i att reklamen 

riktar sig till hela befolkningen, trots att detta inte är grundtanken när man 

marknadsför en produkt. Detta har lett till att ungdomar enkelt i dagens 

mediesamhälle kan ta del av den alkoholreklam som finns och bli påverkade i och 

med att reklam skapar olika känsloupplevelser. 

Cui (2000) menar att de bilder som alkoholreklamen använder sig av ofta 

anspelar på sexualitet och styrka som ett försök att få konsumenterna att lockas till 

att köpa produkten. Reklammakarna spelar på människors uppfattningar om och 

av varandra i ett försök att marknadsföra produkten som en slags belöning. 

Problematiken blir således att kvinnor framställs som sexuella objekt medan 

männen framställs som deras beskyddare, starka och omhändertagande och detta 

kan i sin tur leda till en skev syn på vad kön är och vad begreppet belyser.  

Detta område är viktigt för socialt arbete då alkoholreklamen i Sverige har 

ökat enligt IQs (2012:1) rapport, likaså att alkoholen är en rådande problematik 

som måste förebyggas. Reklam finns till för att öka försäljningen av en produkt 

och detta innebär att alkoholreklam  indirekt ökar konsumtionen i den mån att den 

påverkar till att köpa alkoholen. Sveriges alkoholkultur är mer accepterande och 
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öppen och med utgångspunkt ifrån demokratin, yttrandefriheten och tryckfriheten 

har vi idag rätt till att med vissa riktlinjer marknadsföra alkohol till det svenska 

folket. Detta trots att alkoholen idag är ett stort folkhälsoproblem med en rad 

negativa konsekvenser, såväl fysiska som psykiska.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa kön, klass och etnicitet utifrån 

intersektionalitetsperspektivet i reklambilder som marknadsför alkoholhaltiga 

drycker. 

- Vilka maktordningar framställs i alkoholreklamsbilderna genom 

begreppen klass, kön och etnicitet?  

- Vilka konsekvenser kan alkoholreklam ha för betraktaren och 

konsumtionen?   
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 2 Tidigare forskning 
2.1 Artiklar  

Att män dricker alkohol mer än vad kvinnor gör är inget nytt fenomen men det 

kan konstateras att skillnader i konsumtionsmönstret mellan könen tidigare har 

varit större. Konsumtion av alkohol har ökat hos kvinnor, vilket kan förklaras 

genom att livsvillkoren mellan de biologiska könen har kommit att bli mer 

jämställda. McCreanor (2008) beskriver i sin rapport om hur Nya Zeelands 

dryckeskultur betonar och framställer den maskulina karaktären som en 

högkonsument av alkohol.  Medan Cui (2000) menar att den totala konsumtionen 

för denna målgrupp minskar vilket har lett till att etniska minoritetsgrupper och 

kvinnor utgör en helt ny och intressant marknad för försäljning. Att dessa grupper 

utgör ett intresse är delvis för att grupperna har fått det mer ekonomiskt stabilt 

men även att det blivit mer socialt accepterat för en kvinna att konsumera alkohol 

i dagens samhälle. 

 Cuis (2000) rapport “Advertising of Alcoholic Beverages in African- 

American and Women's Magazines: Implications for Health Communication” 

visar på att reklamföring och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker utgör en 

signifikant aspekt av kundernas sociala och kulturella omgivning och att det har 

en specifik inverkan på konsumenternas egna beteenden. Likaså att 

alkoholreklamen påverkar sättet, stilen och betydelsen av att dricka i samhället. 

Han menar även att  de etniska minoritetsgruppernas population ständigt ökar och 

att detta även leder till ökad reklam ut till dessa grupper. Framförallt ökar 

försäljningen av tillgängliga och billiga spritsorter bland afro amerikaner. 

Sexualitet får framställningen av besatthet i reklamens värld och typiskt för 

reklam är att heterosexualitet framställs som ett naturligt och självklart 

identifikationsobjekt gällande sexuell läggning. Törrönen och Juslin (2007)  

menar även att reklam ofta tenderar att framställa kvinnor i sina stereotypa roller 

för att framställa reklamen som något socialt och kulturellt accepterat. Reklamen 

förstärker ofta könsroller och könindelningar, den ställer kvinnan och mannen 
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gentemot varandra i könskategorier där femininitet och maskulinitet framställs 

med hjälp av igenkännbara manliga respektive kvinnliga egenskaper. De menar 

även att media har en stor betydelse för människor i deras vardag där media och 

reklam har blivit en allt större aktör i framställningen av könens iscensättande. Att 

synliggöra och iscensätta dessa framställningar kan vara ett resultat av en 

idoliserande kopia av dominerande genuspositioner men även som ett alternativ 

på motstånd av förändring av rådande genuspositioner.  

Enligt Cuis (2000) ligger den största problematiken i huruvida 

marknadsföringen av alkohol påverkar och vilka negativa effekter det kan leda till 

hos konsumenterna. Kelly (1998) menar att konkurrens alltid drivit företag att 

finna och fånga nya marknadstillfällen för deras produkter. Att rikta 

marknadsföring mot konsumenter med hjälp av en osund produkt har lett till 

många debatter. Resultaten av dessa debatter har lett till förbud mot 

alkoholreklam i vissa länder samt lagförslag mot förbud av alkoholreklam i andra. 

Cuis (2000) rapporterar hur pass allvarlig alkoholen är och hur den ger upphov för 

skada och att detta har lett till att det blivit lag på att ha med varningstexter i 

reklamen som förklarar faran i och med konsumtion. Han problematiserar det 

faktum att vi kan se alkoholreklamen överallt och att den framställer 

konsumtionen som något positivt, ett normativt beteende och att den främjar en 

positiv bild av alkohol. 

Reklamtillverkarna lockar kunder till att köpa sina produkter med hjälp av 

karaktärer på bilder som förmedlar känslor så som framgång och sexualitet. Enligt 

McCreanor (2008) så är det ett användbart sätt att marknadsföra sin produkt då 

människor känner igen sig i eller vill efterlikna karaktärerna som finns på 

bilderna. Kellys (1998) rapport visar på liknande fynd men beskriver i sin rapport 

om bildannonsering och att ungdomar föredrar denna typ av annonsering mer än 

produktreklam. Hon menar på att man istället borde vända reklamen till något 

positivt, då det finns forskning som visar på att positiva bilder påverkar i större 

utsträckning. Även Lindqvist (2002) menar att reklam tenderar att avbilda de som 

är lyckliga och attraktiva där produkten omges av en stilfull miljö av lyx, välstånd 

och hög social status.  
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McCreanor (2008) beskriver i sin rapport hur alkoholreklamen förändrar 

ungdomars syn på alkohol och att det finns positiva associationer mellan 

exponering av reklam och avsikten med att konsumera. Ungdomarna exponeras 

för alkoholen genom tv, tidningar och genom olika event som marknadsför 

produkten. Men enligt Cui (2000) motsätter sig tillverkarna av alkoholhaltiga 

drycker detta och hävdar att reklamen endast syftar till att ”byta varumärke” 

snarare än att öka konsumtionen, och det finns ingen direkt forskning som kan 

hävda att detta påstående är sanningsenligt och faktiskt ökar konsumtionen.  

Hernandez (2011) menar att alkoholen är ansvarig för de flesta av 

hälsoproblemen som finns när det kommer till ungdomar. Man har sett att 

alkoholen har ett samband med lägre prestation i skolan och kan leda till ett 

risktagande beteenden. Konsumtionen bland ungdomar är ett resultat av den 

positiva syn som alkoholreklamen förmedlar samt att reklamen i sig har ökat 

markant. Enligt Center on alcohol marketing and youth så exponeras ungdomar 

för reklamen 96 gånger mer än den alkoholreklam som förespråkar återhållsamhet 

av alkoholhaltiga drycker. Dock håller sig Hernandez (2011) kritisk till den 

mängd data som samlats in och menar på att det skulle behövas en mer 

omfattande studie för att nå det mål som var tänkt. Han beskriver problematiken 

med samhällets positiva syn på alkoholkonsumtion och att en större studie skulle 

kunna leda till att mer förebyggande insatser kunde tillämpas. 

 Det ses som problematiskt då forskningen återigen visar på att ungdomar 

strävar efter att efterlikna karaktärerna som skildras på bilderna och enligt Tobler 

(2009) blir ungdomar i större utsträckning påverkade av någon som dricker 

alkohol än röker. Detta tros vara det faktum att det finns en obalans mellan 

marknadsföring av positiva och negativa meddelanden om alkohol. Ungdomar har 

även mer generell kunskap när det kommer till olika alkoholmärken och ikoner. 

Vad som är häpnadsväckande i denna forskning är att den visar på hur 

välutbildade samhällen egentligen är men att alkoholen fortfarande har ett starkt 

inflytande. Studiens målgrupp är etniska minoriteter i förorten och enligt Tobler 

(2009) blev därför resultatet generaliserat till denna ungdomsgrupp. För att få en 

större bild över problematiken behövs en mer omfattande studie som inte enbart är 
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inriktad på de etniska ungdomsgrupperna. Leissner (1997) talar om två 

internationella studier som tyder på att män i medelklassen konsumerar mindre 

alkohol än vad män i överklass respektive arbetarklass gör. Även Power (2003) 

talar om att ungdomar ifrån en högre social klass tenderar att dricka alkohol för att 

ha roligt och för att socialisera medan ungdomar ifrån lägre sociala klasser 

tenderar att dricka för att ”dränka sina sorger”. 

I studien  ”Doing gender” – ”doing drugs” beskriver  Measham (2002)  att 

droganvändande bland båda könen har ökat sedan 1990 talets början och att det 

ökat markant för kvinnor. Hon menar att användandet av illegala droger sprids 

över olika sociala grupper, detta inkluderar även de grupper som tidigare var 

benägna att använda droger, såsom kvinnor och människor från medelklassen och 

etniska populationer. Hon menar även att kön, ras eller samhällsklass inte längre 

är en bidragande faktor till användandet eller icke användandet av illegala droger. 

Kvinnor är i större utsträckning benägna att testa på olagliga droger än vad män 

är.  

Reklam idag avspeglar vårt samhälles ojämna maktstruktur och enligt 

Ekman (1998) så utnyttjar reklammakarna sin makt genom att se till våra 

önskningar och behov, allt för att försöka presentera produkterna och vinkla dem 

till något vi människor definierar som lycka eller välmående. Enligt Ekman 

(1998) så ler kvinnor i större utsträckning på bild än vad män gör i reklam, de är 

yngre jämfört med män och är förknippade med ungdom. Detta ses som en följd 

av de skeva maktförhållandena som finns i och utanför reklamen. Att det finns 

ojämna förhållanden mellan män och kvinnor och hur de framställs i olika 

tidskrifter är dock inget nytt fenomen. Lindqvist (2002) menar att som konsument 

är det möjligt för reklamen att nå oss nästan var som helst, som exempelvis i 

bussen på väg till jobbet. Reklam utformas till personliga brev med målet att 

tilltala konsumenten. Varje dag visar annonsörerna oss konsumenter en mängd 

olika kampanjer för att belysa att det goda livet är ett resultat av förbrukning av 

varor och tjänster. Vårt känsloliv förknippas med konsumtionsprocessen där målet 

med reklam är att produkten i sig ska väcka ett större intresse än priset.  
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3. Teoretiskt ramverk 
3.1 Intersektionalitetsperspektiv 

De los Reyes och Mulinari (2005:23) definierar Intersektionalitet som ” ett 

teoretiskt perspektiv som tvingar oss att se på verkligheten med nya ögon och får 

oss att ifrågasätta för given tagen kunskap om den sociala ordningen vi lever i”. 

Det vill säga att individer ser på varandra utifrån de föreställningar som de har om 

sig själva och andra. Intersektionalitet fokuserar på skärningspunkten mellan olika 

maktordningar som baseras på exempelvis etnicitet, kön, sexualitet, klass, ras och 

ålder. Nina Lykke (2010) beskriver intersektionalitet  som en ”paraplyteori” i  

”Feminist studies : a guide to intersectional theory, methodology and writing” 

och menar att genus likväl som andra sociokulturella organisationsbegrepp 

innefattas här. Hon menar att det är att sätt att analysera hur historiska 

maktaspekter bidrar till att skapa sociala ojämlikheter och orättvisor i sociala 

förhållanden och relationer. I begreppet möts motsatser som exemeplvis: 

innanförskap/utanförskap, erkännande/ misserkännande, ägande/berövande och så 

vidare.  

Intersektionalitet är ett kritiskt perspektiv med ursprung i feministiska 

teorier och som betonar sammanlänkning av kön, etnicitet, sexualitet och 

klasstrukturer som är centrala komponenter i maktordningen. Tanken är att 

begreppen omvandlar och omvandlas i och med mötet med varandra samt att 

ojämlikhet inte kan förstås utifrån endimensionella modeller som enbart 

innehåller klass, etnicitet eller kön. Perspektivet påvisar hur olika 

samhällsställningar organiseras kring varandra. De los Reyes och Mulinari (2005)  

menar att det inte finns några identiteter eller samhällsställningar som inte har 

utformas utifrån etniska/ras, klass eller kön. Intersektionalitet kan ses som 

utvecklandet av ett teorietiskt perspektiv som kopplar makt och ojämliketer till 

människors möjligheter att handla inom ramen för samhällets institutionella 

praktiker, ideologier och strukturer.  
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3.2 Kön 

Connell (2009) definierar genus som en form av struktur som styr hur människor 

beter sig och att det är en konstruktion som är sammankopplad med de 

reproduktiva skillnaderna mellan människor. Hon menar att genuskonstruktionen 

tar form genom hur samhället och kulturen är formad.  Kön skapar könsrelaterade 

beteenden genom en ständigt fortlöpande process där individer antingen utvecklar 

maskulinitet eller femininitet. Enligt författaren är detta en mycket komplex 

process och kan leda till olika resultat och att man inte kan se kvinnlighet eller 

manlighet som biologiskt medfött. Människor tar sin egen plats i genusordningen 

som ofta sker under fri vilja och genus kan definieras som de sociala, 

psykologiska och kulturella konstruktionerna angående vad kön är.  Connell 

(2009) beskriver vidare maskulinitet och den hegemoniska maskuliniteten som en 

maskulinitet med hög status och något som män skall eftersträva och se upp till. 

De män som kategoriseras inom den hegemoniska maskuliniteten betraktas som 

”riktiga män”.  

Mattsson (2010) menar däremot att kön konstrueras redan vid ett barns 

födsel, där man delar in pojkar och flickor i könsroller. Man särskiljer könen åt 

via kläder, kommunikation och lekar. Detta är inte enbart en konstruktion som 

sker i ung ålder utan även en  process som pågår ända upp i vuxen ålder.  Med 

vuxen ålder menar hon att man skall lära sig vad som definierar vad som är man 

respektive kvinna. Sociala sammanhang och beteenden som är accepterade för de 

olika könen, exempelvis hur vi agerar och hur vi samspelar med varandra leder till 

skapande av sociala könsnormer. Även Skeggs (1997) beskriver att manligt 

respektive kvinnligt är något som vi kan ta för givet att det existerar och de 

könsskillnader som finns skapas genom stilar, mode och samtal där de biologiska 

könen ges egenskaper. Detta leder till att en skillnad mellan könen skapas och att 

vi styrs in i vårabeteende där att vara en kvinna innebär att uppföra sig kvinnligt 

men även att vara underordnad en man.  

3.3 Etnicitet  

När Dominelli (2008) beskriver ras menar hon att begreppet är en social 

konstruktion baserad på en politisering av vissa särskilda drag och att dessa kan 
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variera över tid, detta bygger på allt ifrån biologiska drag så som hud, hår eller 

ögonfärg till de sociala aspekterna så som religion eller språk. Utifrån dessa 

faktorer tillskrivs personer samt grupper förutfattade meningar angående 

egenskaper eller tillhörighet.  En norm som beskrivs utifrån detta tänk är den 

”vita” normen som enligt Ruth Frankenberg (1993) beskrivs som ett privilegium. 

Att kategorisera människor in i ”vita” eller ”icke – vita” är något som kommer 

från kolonialismen och som spridit sig till västvärlden genom den kristna tron där 

”vithet” anses vara den överlägsna tillhörigheten. Frankenberg (1993) belyser 

även vikten av denna norm som en samhällstruktur där de ”vita” har större 

fördelar inom exempelvis den ekonomiska sektorn och tillskrivs större fördelar i 

livet. ”Vithet” som kulturell praxis ges i uttryck genom att det läggs stor vikt vid 

att definieras som ”vit” eller ”icke – vit”. Det anses vara till en stor fördel att 

kategoriseras inom gruppen ”vit” då det berör olika delar av det sociala samspelet 

med andra och det skapas speciella privilegier och en känsla av makt.  Enligt 

Frankenberg (1993) påverkas och formas rasifiseringsprocesser de ”vitas” 

livsvillkor och syn på sin omgivning där ”vita” människor tilldelas fördelar som 

kan vara gynnsamma. Till likhet med könshierarkin uppstår det en skillnad som 

går tillbaka till det biologiska könet där män är överordnade kvinnor och där även 

ras har en stor central roll (SOU, 2005:41). 

Giddens (2003) väljer att definiera etnicitet som något som är uppbyggt på 

normer och kulturella värden. Han menar även att etnicitet i likhet med kultur är 

något som skiljer en grupp ifrån en annan och är något som i allra högsta grad är 

en social konstruktion. Han menar att de vanligaste dragen för att utskilja en 

etnisk grupp är historia, klädsel, religion, språk eller vilket ursprung gruppen 

härstammar ifrån. I likhet med Dominelli (2008) menar Giddens (2003) att 

etnicitet är ett socialt konstruerat fenomen som är föränderligt över tid samt att det 

ger en samhörighetskänsla. Som uppstår dels genom att skapa en gruppidentitet 

men även för att skapa en egen identitet.  

3.4 Klass 

Klass beskrivs enligt Mattsson (2010) som en maktstruktur som skapar en 

hierarkisk ordning mellan olika samhällsgrupper. Hon tar även upp Karl Marx och 
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Max Webers teorier om klass. Dessa två ter sig annorlunda från varandra då Marx 

beskriver klasskillnader utifrån ekonomiska aspekter och att människor blir 

tilldelad en klasstillhörighet beroende på vilket yrke de har. Inom det 

kapitalsitiska samhället delar Marx in klass i tre grupper: borgarklassen, 

småborgarna och arbetarklassen. De som tillhör borgarklassen är de som äger 

storföretagen och som anställer människor att arbeta för de. Småborgarna äger 

företag men anställer inte arbetskraft och Arbetsklassen är den klass som är 

överrepresenterad och de som ingår i denna arbetsklass är hårt arbetande 

människor som säljer sina tjänster till borgarklassen. Weber å andra sidan ser 

klass som något mer än enbart det ekonomiska. Centrala aspekter menar han är 

inkomst, politiskt inflytande och utbildning. Han benämner hellre klass som status 

men betonar att det inte är särskilt enkelt att skilja dessa statusgrupper åt, 

exempelvis menar han att människor inom en grupptillhörighet inte behöver ha 

samma mål eller ståndpunkt. 

Klass kan även förstås som en form av konstruktion som är något som 

människan skapat och även upprätthåller med hjälp av de olika förutfattade bilder 

människor har av varandra och det blir en del utav människans identitet. Det 

handlar även om vilken kunskap individen har angående varandra och olika 

klasser. Skeggs (2006) studie, ”Att bli respektabel : konstruktioner av klass och 

kön”, belyser begreppet respektabilitet som den mest grundläggande 

utgångspunkten för klasstillhörighet. Med detta menar hon vårt sätt att tala, vilka 

vi talar med, vad vi studerar och hur vi klär oss som exempel  formade utifrån 

begreppet.  



 
 

12 

 

 4 Metod 
 

4.1 Kvantitativ bildanalys 

Till denna uppsats har vi valt att genomföra en kvantitativ bildanalys. Denna form 

av bildanalys syftar till att kvantifiera den data som samlats in och exempel på hur 

detta kan gå till är genom att ”ställa frågor” till materialet samt räkna ut olika 

enheter. Valet till varför vi har valt att genomföra en kvantitativ bildanalys kan 

diskuteras eftersom det existerar utrymme till tolkning. Men vi valde efter noga 

övervägande att genomföra en kvantitativ bildanalys. En kvantitativ bildanalys är 

en form av innehållsanalys och när man analyserar ett innehåll handlar det om att 

urskilja och identifiera beståndsdelar som finns i ett material. Men även att 

sammankoppla dem med olika teorier som är relevanta för forskningsfrågan.  En 

av fördelarna med att använda sig av kvantitativ innehållsanalys i denna uppsats 

är att kunna räkna ut frekvensen av bestämda nämnare samt uttryck relaterat till 

teorier som föreställts (Bergström & Boréus 2005). Den kvantitativa 

innehållsanalysen har fått mottagit kritik från olika håll och ettargument har varit 

att metoden inte har lyckats med att se ett helhetsperspektiv, detta genom att man 

analyserar separata objekt.  Den kvantitativa metoden syftar till att finna det 

generella, detta gör att en viss förenkling av materialet är oundvikligt (Nilsson, 

2000).  

4.2 Reliabilitet och validitet  

En diskussion har förts kring resultatet samt hur kodschemat har byggts upp 

metoden följer en systematik som gör att om någon annan person skulle vilja 

genomföra vår undersökning skulle denne med stor sannolikt uppnå ett likartat 

resultat. Enligt Thurén (2007) innebär detta hög reliabilitet. För att uppnå 

reliabilitet krävs det att samtliga undersökningstillfällen genomförs på samma sätt, 

detta för att undvika eventuella slumpmässiga eller osystematiska fel. Vi anser att 

den främsta styrkan för reliabilitet i vår studie är den strukturerade, systematiska 
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och teorigrundande tillvägagångssättet. För att nå en hög giltighet krävs det att vi 

som skribenter tar hänsyn till olika aspekter i utformandet av metoden, detta för 

att vi faktiskt mäter det vi avser att mäta med studien (Esaiasson, 2007). 

Validitet å andra sidan innebär att forskaren mäter det som är menat att 

mätas samt att en lämplig metod har valts för syftet. Om frågeställningen 

besvarats har ett passande tillvägagångssätt använts (Thurén, 2007; Denscombe, 

2009) Den kvantitativa innehållsanalysen som valts som tillvägagångssätt är ett 

sätt för oss  att finna mönster hos bildmaterialet.  Dessa har sedan med hjälp av de 

teorietiska ramarna tolkats för att kunna besvara frågeställningarna i uppsatsen.  

4.3 Materialinsamling 

Vi valde att använda oss utav herrtidningar när vi samlade in vårt material och 

detta gjordes medvetet då vi hade en fördom gällande att tidningar riktade till män 

i större utsträckning skulle innehålla maktskillnader mellan könen. Vi startade vår 

materialinsamling genom att titta på svenska herrtidningar men vi insåg i tidigt 

skede att svensk reklam inte skulle ge oss det vi sökte efter. Anledningen till att 

svensk reklam valdes bort var i första hand att bilderna inte framställer starksprit, 

men  även att det skulle krävas en väldigt stor mängd tidningar för att samla ihop 

vårt material. Varje tidning vi tittade på hade en till två reklambilder innehållande 

alkohol, inga bilder med människor, vilket var ett självklart kriterium för vårt 

syfte. Vi valde därför att vända oss till utlänska tidningar med mottiveringen att 

det är möjligt att få tag i utländska magasin via svenska butiker men även via 

internet. Vi valde att rikta in oss på tidningen Gentlemen's Quarterly (GQ) 

eftersom den är en av världens största herrmagasin och har många läsare runt om 

hela världen. GQ är ett magasin som ges ut tolv gånger per år och för studiens 

syfte har två nummer av amerikanska utgåvan använts samt 6 nummer av den 

brittiska utgåvan. Vi utgick ifrån att vi skulle använda tidningar publicerade från 

tidsperioden 2012 – 2013, men eftersom att det var svårt att hitta tolv 

tidningsnummer valde vi oss att använda oss utav perioden maj 2012 till mars 

2013. Detta var till vår fördel då de var generöst med reklam i tidningarna, ett 

resultat av att det under denna period finns två högtider, midsommar och jul, som 

är de högtider där mest alkohol konsumeras.  Att välja en utländsk tidning gjorde 
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även att vi kunde bortse från svensk lagstiftning som är väldigt reglerad i 

förhållande till andra länder. De reklambilder som vi slutligen valde att använda 

oss av kändes relevanta och användbara för studiens syfte då kriterierna var att de 

skulle innehålla människor samt utan människor. I vårt slutliga resultat använde vi 

oss av 26 stycken reklambilder, 15 stycken med människor och 11 bilder som 

enbart visade alkoholprodukter.  

Tidskriften som vi använt oss utav har vi fått tag på via PDF filer, syftet 

med detta var att reklambilder som vi skulle använda i vår bildanalys direkt kunde 

analyseras i datorn samt att det blev lättare att strukturera upp dem.   

4.4 Litteraturgenomgång  

Vid litteratursökningen har vi använt oss av Mittuniversitetests databas med  

sökorden reklam, alkohol, kön, marknadsföring, män och kvinnor,  genus, 

etnicitet, socialt arbete, intersektionalitet. All artikelsökning gjorde vi via 

databasen ”Social service abstracts” inom socialt arbete från Mittuniversitetets 

hemsida som gav oss tillgång till ett flertal artiklar. Sökorden valdes ut genom att 

testa olika kombinationer där huvudbegreppen var  commercial och alcohol och 

därefter gjordes slumpmässiga val genom att söka igenom de träffar vi fått fram 

och se vilka artiklar som kunde vara av relevans för vår uppsats.  Artiklarna gav 

underlag för vidare litteraturgenomgång och tidigare forskning då vi tittade 

närmare på  referenslistor samt källförteckningar.  Vilka artiklar vi använt till vårt 

arbete presenteras i en tabell (se bilaga 2) som visar artiklarna som används i 

avsnittet för tidigare forskning.  

4.5 Genomförande  

Datainsamlingen började med att finna tidningen och vi har valt att använda oss 

utav PDF filer. Allt insamlat material från tidningen gjordes genom att göra en 

såkallad ”print screen” av varje reklambild som marknadsför alkohol. När 

samtliga bilder var samlade skapades ett kodschema för att koda samtliga bilder 

(se bilaga 1). När vi börjat koda ett visst antal bilder upptäckte vi att vissa 

variabler inte var fungerande eller att den information variabeln genererade var 

irrelevant. Vi började med att kategorisera bilderna först i två grupper: 
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reklamannonser som innehöll människor och bilder som innehöll endast 

produkten (alkoholflaska) utan människor. Efter det kategoriserade vi bilderna 

igen och denna gång delades bilderna in i kön, klass, etnicitet, öl, cider, sprit.  

Variablerna är utformade och baserade på de teoretiska ramverken och 

frågeställningarna som finns i uppsatsen. Det var även möjligt att en variabel 

kunde slå ut en annan och lösningen vi arbetade fram var att en del variabler och 

värden fick växa fram under arbetets gång. Nästa steg i processen var att korsa 

olika variabler för att kunna skapa tabeller där mönster kunde tolkas. Vi skapade 

fler tabeller än vad som senare kom att användas i uppsatsens skapande och 

resultat. Det sista steget i bildanalysen har varit att med stöd från de teorietiska 

ramverken och tidigare forskning tolka det resultat bildanalysen hade genererat. 

4.6 Definition av variabler 

Vi har genomfört en bildanalys utifrån intersektionellt perspektiv med aspekterna 

kön, klass och etnicitet sammankopplat med alkohol. Därefter har vi även använt 

variablar utifrån motivplacering samt bildperspektiv.  

4.6.1 Etnicitet  

”Vit” och ”Icke – vit”. Vi har valt att definiera dessa variabler utifrån Ruth 

Frankenbergs (1993) beskrivningar om dessa två grupper.  

4.6.2 Kön 

Kvinna och man, grupp samt odefinierbart biologiskt kön där det inte går att 

urskilja personens könstillhörighet på bilden då personen är ur fokus. 

4.6.3 Klass  

Överklass, medelklass, arbetarklass. Synsätt på dessa grupper, stereotypa 

föreställningar. Exempel: ”Vit” överklass kvinna framställs som auktoritär, 

välklädd och i en lyxig miljö (Mattsson, 2009).  

4.6.4 Bildperspektiv enligt Hirdman   

Parallellperspektiv: När en fotografi är tagen rakt framifrån eller bakifrån, leder 

till att betraktaren och motivet finns på en jämbördig nivå. 
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Grodperspektiv: Bilder som är fotograferande underifrån, ses som en groda som 

ser världen. Personer i bilder tagna med grodperspektiv ser större ut för 

betraktaren och det leder till att personen ser mer auktoritär ut.  

Fågelperspektiv: Bilder som är fotograferade ovanifrån, ses som en fågel som ser 

världen från skyn. Med fågelperspektiven blir människorna framställda som små, 

detta leder till att betraktaren får en form av symbolisk makt över motivet. 

4.6.5 Motivplacering (alkohol)  

Wærn, Petterson och Svensson (2004) menar att objekt som är placerat till vänster 

sida i bild är det första man ser i bilden, detta eftersom vi läser bilder i samma 

ordning som vi läser text, alltså från vänster till höger.  

Centralt: alkoholprodukten är placerad centralt i bilden.  

Höger sida: alkoholprodukten är placerad på höger sida av bilden 

Vänster sida: alkoholprodukten är placerad på vänster sida av bilden.   

4.6.6 Dryck 

Öl, Cider, Whisky och övriga spritsorter. Inom kategorin för övriga spritsorter har 

vi valt att definiera utifrån: smaksatt brännvin med cirka 40 % volymprocent 

alkohol (NE.se). 
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5. Resultatredovisning 
5.1 Resultat 

Resultatet presenteras i en korstabulering samt bildpresentation av våra 

reklambilder. Variablerna är ett urval av dem vi tidigare presenterat och dessa är 

framtagna för att kunna besvara vårt syfte samt frågeställningar. Rubrikerna är 

formulerade med de variabler som korsats mot varandra och det är antalet bilder 

med exempelvis människor som blir resultatet besvarat i procent se exempelvis 

tabellen nedan.  

5.2  Korstabulering  
 

Tabell 1 är baserad på 15 bilder. (bild 01-15) 

 

Det kan i tabell 1 utläsas att det är en markant skillnad mellan män och kvinnor, 

där männen i större utsträckning är representerade på bild. Öl är den dryck som 

marknadsförs mest bland kvinnorna och det är även den enda dryck av de bilder 

som är utvald till vår studie där kvinnor ensam marknadsför en produkt.  

 

 

 

Tabell 1. Dryck * Kön korstabulering 

Resultatet presenteras i %  

Kön Total 

Man Kvinna Grupp 

Dryck 

Öl 6,7% 13,3% 20,0% 40,0% 

Cider 6,7%  6,7% 13,3% 

Whiskey 13,3%  13,3% 26,7% 

Övrig starksprit 6,7%  13,3% 20,0% 

Total 33,3% 13,3% 53,3% 100,0% 
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Tabell 2 är baserad på 14 bilder. (bild 01-14) 

 

 

I tabell 2 är majoriteten av personerna som är representerade i resultatet ”vita”.  

Whiskey och Cider är den dryck som representeras av både personer som är ”vita” 

och” icke - vita”.  

 

 

Tabell 3. Dryck * Klass korstabulering 

Resultatet presenteras i %  

Klass Total 

Överklass Medelklass Arbetarklass 

Dryck 

Öl 26,7%  13,3% 40,0% 

Cider  6,7% 6,7% 13,3% 

Whiskey  20,0% 6,7% 26,7% 

Övrig starksprit 13,3%  6,7% 20,0% 

Total 40,0% 26,7% 33,3% 100,0% 

Tabell 3 är baserad på 15 bilder. (bild 01-15) 

 

Tabell 3 visar på att majoriteten av individerna som är representerade på bilderna 

är ifrån överklassen.  

 

Tabell 2. Dryck * Etnicitet Korstabulering 

Resultatet presenteras i %  

Etnicitet Total 

Vit Icke Vit 

Dryck 

 Öl 100,0%  100,0% 

 Cider 50,0% 50,0% 100,0% 

 Whiskey 66,7% 33,3% 100,0% 

 Övrig starksprit 100,0%  100,0% 

Total  86,7% 14,3% 100,0% 
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Tabell 4. Dryck * Perspektiv korstabulering 

Resultatet presenteras i %  

Perspektiv Total 

Parallellperspektiv Fågelperspektiv Grodperspektiv 

Dryck 

Öl 15,4%  15,4% 30,8% 

Cider 3,8%  3,8% 7,7% 

Whiskey 11,5% 7,7% 7,7% 26,9% 

Övrig starksprit 26,9%  7,7% 34,6% 

Total 57,7% 7,7% 34,6% 100,0% 

Tabell 5 är baserad på 26 bilder. (bild 01-26) 

 

Tabell 4 syftar till att belysa vilket perspektiv bilderna är tagna ur. Av tabellen 

kan man utläsa att majoriteten av bilderna är tagna ur ett så kallat 

parallellperspektiv, där motivet är taget rakt framifrån. Enligt tabellen är det 

mindre vanligt att framställa bilderna ur ett fågelperspektiv.  

Tabell 5. Dryck * Motivplacering korstabulering 

Resultatet presenteras i %  

Motivplacering Total 

Vänster sida Centralt placerad Höger sida 

Dryck 

Öl 7,7% 3,8% 19,2% 30,8% 

Cider  3,8% 3,8% 7,7% 

Whiskey  7,7% 19,2% 26,9% 

Övrig starksprit 7,7% 15,4% 11,5% 34,6% 

Total 15,4% 30,8% 53,8% 100,0% 

Tabell 5 är baserad på 26 bilder. (bild 01-26) 

 

Tabell 5 visar vart alkoholprodukten är placerad i reklamen och visar på att 

majoriteten av produkterna är placerade på höger sida, medan placering på vänster 

sida är av minoritet.   



 
 

20 

 

5.3 Analys 

Enligt Connell (2009) definieras genus genom sociala, psykologiska och 

kulturella konstruktioner där sociala sammanhang och beteenden lägger en grund 

för accepterade av  de olika könen. Detta har en väsentlig roll för hur vi 

människor samspelar med varandra. Reklambilderna visar på sociala miljöer med 

människor i olika kontexter som leder till att betraktaren dras med i fantasibilden 

som spelas upp. Det är stora skillnader mellan maskulint och feminint på bilderna 

där det maskulina och feminina anspelar på de stereotypiska föreställningarna 

utifrån utseende. Det som Connell (2003) beskriver om den dominanta mannen, 

den hegemoniska maskuliniteten, kan man se i stort sätt samtliga reklambilder. 

Männen som avbildas utstrålar en känsla av makt, självkontroll och säkerhet som 

tilltalar betraktaren och hon menar även att det är denna typ av man som andra 

män ser upp till och vill efterlikna. Till likhet med det Connell (2009) beskriver så 

menar Törrönen & Juslin (2007) att reklam ofta visar kvinnor men även män i 

sina stereotypa roller för att framställa reklamen som något socialt och kulturellt 

accepterade.   

 

Enligt Connell (2009) framställs män i media som dominanta och utstrålar en  

känsla som kan liknas med makt medan kvinnan framställs som ett objekt, vacker 

och i underläge. Det bilderna visar är att män i större utsträckning är 

representerade på bilderna än vad kvinnorna är. Bilderna visar hur ojämnt fördelat 

det är genom att presentera kvinnorna på gruppbilder, omringande och trånande 

efter mannen. Det biologiska könet spelar en stor roll för framställandet av 

reklambilderna och detta tenderar att ta över. När det handlar om alkoholreklam 
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tenderar den att framställa individer i olika sociala miljöer för att framställa 

produkten som något som bidrar till en ”bättre” social tillhörighet.  

Cuis (2000) beskriver i sin studie att marknadsföring av alkohol riktat till 

etniska minoriteter, speciellt kvinnor, marknadsför alkoholen med hjälp av 

heterosexuella par på reklambilderna som uttrycker kärlek och åtrå. Bilden nedan, 

i mitten, illustrerar ett typexempel på hur alkoholreklamen romantiserar alkoholen 

med hjälp av två individer som uttrycker en, för betraktarens sedd, kärleksrelation.  

Mannen är framställd som större än kvinnan och han omfamnar henne, detta 

skapar en illusionen av att han är dominant, att han beskyddar henne samtidigt 

som kvinnan utstrålar åtrå, attraktion och lycka.  

 

Rapporten SOU 2005:41 belyser problematiken med de stora skillnader som finns 

mellan ”vita” och ”icke – vita” och att sociala klyftor skapas. Begreppen 

tillsammas med kön, klass och etnicitet möts i dessa klyftor genom att det skapas 

olika gynnsamma situationer för ”vita” samt ogynnsamma för ”icke – vita” 

människor. Mattsson (2010) menar att klass är beroende av hur vi människor ser 

och tänker om varandra och det skapas en identitet utav de förutfattade 

stereotypiska föreställningarna som finns angående könen. Utifrån ett 

klassperspektiv tillsammans med ”vitheten” som dominant grupp tenderar 

bilderna att innehålla välklädda, snygga män där det är lyxiga miljöer, välvårdat 

yttre och stiliga kläder som lägger tonen för överklassens förverkligande i 

bilderna. Resultatet visar att majoriteten av personerna som är representerade i 

bilderna representeras inom kategorin ”vit” där majoriteten av bilderna avspeglas 

av ”vita” hegemoniska män. I bilderna är det få personer som är representerade ur 

kategorin ”icke-vit”. 
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McCreanor (2008) talar om att det har stor genomslagskraft att marknadsföra 

alkohol tillsammans med människor då det har visat sig att konsumenten kan 

känna igen sig eller skapar ett begär att efterlikna karaktärer som finns gestaltade 

på bilderna. Även Kelly (1998) beskriver hur positiva bilder har större 

genomslagskraft på marknaden samt att känslor så som positivitet påverkar 

konsumenterna i större utsträckning. Och Lindqvist (2002) beskriver att reklam 

tenderar att avbilda människor som är lyckliga, attraktiva samt att alkoholen ofta 

omges av en känsla av välstånd, lyx och hög social status. Som exempelvis bilden 

nedan, i mitten, där människorna ser ut att vistas i en lyxig miljö, även deras 

klädsel påminner om högre klasstatus. Alkoholen är snyggt presenterad både på 

bordet och på sidan vilket tydliggör vad det är som marknadsförs i bilden.  

 

Wærn (2004)  beskriver produktplacering och menar att objekt som är placerat till 

vänster sida i bild är det första ögat ser eftersom människor i de flesta länder i 

världen  läser bilder i samma ordning som vi läser text, alltså från vänster till 

höger. Hur produkten framställs i bilderna är beroende på om det är människor 

med i bilden eller inte och i vårt resultat kan vi utläsa att bilder utan människor 

(11 stycken) tenderar att lägga produkten som det centrala eller dominanta i 

bilden. I bilder där människor medverkar (15 stycken) är det vanligare att placera 

produkten på höger sida och låta människorna i bilden vara det centrala. 

Sammantaget är det vanligast att placera produkten på höger sida av reklamen, 

detta eftersom det är fler bilder med människor än utan vilket gör att bilderna med 

människor är dominanta i resultatet. I bilder med både människor och utan är det 

jämbördigt att placera produkten på vänster bild halva samt centralt i bilden. 
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Genom att analysera alkoholreklamsbilderna kan betraktaren se en röd tråd utifrån 

det intersektionella perspektivet där de olika maktstrukturerna möts. Kön, klass 

och etnicitet vävs samman i alla bilder som representerats med människor.  Enligt 

Hernandez (2011) så finns det en problematik med hur samhällets positiva syn på 

alkoholreklam i sig kan ha en stor påverkan för hur människor ser på 

alkoholreklam. Samtliga bilder visar hur alkoholen förstärks med hjälp av att 

människor gestaltas på dem. Intersektionalitet ses även som ett teoretiskt 

perspektiv som belyser samhällets syn på olika strukturer (De los Reyes och 

Mulinari, 2005).  Bilderna ovan visar hur alkoholen är en accepterad företeelse 

som inbjuder till sociala förmåner och lycka alla innehållandes kön, klass och 

etnicitet. 
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 6. Slutdiskussion  
I detta avslutande kapitel sammanfattar vi uppsatsskribenter slutsatser, diskussion 

samt våra egna reflektioner över arbetet. Syftet med denna uppsats är att belysa 

kön, klass och etnicitet utifrån intersektionalitetsperspektivet och hur dessa 

begrepp framställs i reklambilder som marknadsföra alkoholhaltiga drycker. Men 

även vilken problematik som skapas i och med reklamen och hur dessa begrepp 

samverkar med varandra.  

6.1  Slutsats 

Problematiken ligger i att alkoholreklamen generellt är utformad för att väcka 

känslor och tankegångar hos betraktaren. Samt att reklam med människor som 

fokus tenderar att ha större genomslagskraft eftersom att reklamen är utformad att 

utstråla aktivitet och välmående medan produkten framställs som en belöning . 

Om du som konsument väljer att köpa drycken kan det medföra positiva 

förmåner, som exempelvis umgänge, lycka eller makt. Människorna på bilderna i 

denna uppsats gestaltar olika typer av människor som man kan relatera i oavsett 

vilken social status man har. De känns lockande att vilja efterlika det som speglas 

och alkoholen i sig utgör inte det dominanta i bilden då den känns mer som en 

rekvisita än det centrala.  

En genomgående röd tråd genom alla reklambilderna i denna studie visar på 

en överrepresentation av ”vita” maskulina män. Även kvinnorna var 

genomgående ”vita” även om den kvinnliga kategorin var underrepresenterad 

överlag. Av de bilder vi har valt till vår studie ser vi en majoritet av personer ifrån 

överklassen och förvånansvärt många är representerade från arbetarklassen, något 

som inte var förväntat, medan miljön utspelade sig mer i överklassens 

stereotypiska föreställningar. Att vårt perspektiv, intersektionalitet, gav sig i 

uttryck i bilderna var en positiv kunskap tycker vi uppsatsskribenter. Det blev 

klart och tydligt genom vår analys vad som var målet med att göra denna 

undersökning av alkoholreklamsbilder. Reklamen går i vinst på att framställa 
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individer i bilderna samt att locka till att köpa och konsumera.  Tidigare forskning 

menar att reklam riktas gentemot kvinnor och etiska minoriteter på grund av deras 

låga ställning i samhällsstrukturen, och ser en vinst i att utnyttja dessa genom att 

rikta reklamen gentemot dessa grupper. Vi kan dock inte se detta utifrån våra 

bilder som är valda för vår studie då de är neutrala och riktar sig till kvinnor, män, 

etiska minoriteter och individer med olika klasstillhörighet. Vi anser inte att 

reklamen specifikt riktar sig till en viss grupp. Detta motsätter den tidigare 

forskningen. 

 

6.2  Diskussion och egna reflektioner 

Vi gick in i den här uppsatsprocessen med en föreställning om hur 

alkoholreklam framställs i tidskrifter och det var intressant att med hjälp av 

bildanalys se hur bilderna faktiskt är utformade och stärka detta med tidigare 

presenterad forskning. Tidigare forskning påvisar även antagandet om att reklam 

syftar till att lyfta fram sin produkt med hjälp av olika strategier där människor 

som framställs har störst påverkan för konsumenterna. Detta fann vi 

uppsatsskribenter väldigt intressant då vi tydligt kunde se hur bilderna framställer 

produkten som en positiv och social företeelse. Dock anser vi att forskningen 

ställer sig neutral i frågan gällande reklamens påverkan för ökad 

alkoholkonsumtion då det anses vara svårt att mäta exakt hur den påverkar. Vi 

upplever att reklam visst kan påverka och öka konsumtionen eftersom att syftet 

med att marknadsföra en produkt indirekt är att öka försäljningen. Vi har sett i 

vårt resultat av bilderna att kvinnor sällan eller aldrig framställs som sexuella 

objekt, medan forskning beskriver att det är kvinnans roll.  I bilderna där båda 

könen framställs så finns det en relativt jämn maktbalans mellan dem, dock 

tenderar mannen att placeras högre i förhållande till kvinnan och upplevs därför i 

bilden som större. Exempelvis kan vi se detta i flera bilder där kvinnan sitter ned 

medan mannen står bredvid henne. 

Det var svårt att analysera utifrån ett intersektionelltperspektiv då begreppen 

kön, klass och etnicitet är svåra att tolka och kan innefatta en rad olika meningar. 

Men ändå lyckades vi med hjälp av litteratur och forskning få fram den 



 
 

26 

 

information som behövdes för att stärka dessa begrepp samt att vi själva fick en 

förståelse för perspektivet. Vi kunde även under arbetets gång se en tydlig bild 

över hur perspektivet var en del av reklambilderna. En fördom vi hade angående 

alkoholreklam var att den syftade till att exponera alkoholen tillsammans med en 

kvinna som ett sexuellt objekt. Detta fallerade när vi gjorde vår analys då nästan 

inga kvinnor alls var med i reklamen och ingen av dessa kvinnor var framställd på 

ett sexuellt vis. Dock såg vi i vårt resultat att kvinnorna i stor utsträckning visade 

åtrå gentemot mannen. En annan sak vi fann i vår studie var att männen var det 

kön som var överrepresenterade på bilderna och inte kvinnan. Vi var förundrade 

över att resultatet vara relativt jämt mellan överklassen och arbetarklassen 

speciellt eftersom GQ har en målgrupp i övremedelklassen och överklass.  

”Vithet” är en maktingivande status som medför gynnande privilegier för 

den ”vita” befolkningen och vi kan se det i vårt resultat eftersom majoriteten av 

bilderna är representerade av vita människor, återigen en överrepresentation av 

män.  Att det var en så markant överrepresentation av ”vita” män i vår studie antar 

vi är ett resultat av den ojämna maktbalans som finns mellan könen, mellan 

samhällsklasserna samt mellan etniciteter. Det kan även ha vart ett medvetet val 

av tidningen, spekulerar vi om, att använda sig av alkoholreklamsbilder som riktar 

in sig på den målgrupp som tidningen har.  Bildanalys är ett bra tillvägagångsätt 

och var en rolig utmaning för oss uppsatsskribenter. Men något som vi fann 

beklagligt var att vi har arbetat mot en snäv tidsram som har inneburit att vi enbart 

har kunnat analysera materialet utifrån våraegna perspektiv. Det skulle ha varit av 

intresse för oss att se hur resultatet av studien skulle ha förändrats över en längre 

tidsperiod där fokusgrupper studerar de bilder vi valt att ha med i analysen.  På så 

sätt skulle vi kanske kunna avgöra om reklamen verkligen påverkar, vilka känslor 

som väcks hos betraktaren och om man faktiskt blir lockad av att konsumera det 

som säljs på bilden. En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka är 

hur omfattande reklamens betydelse är för det faktiska folkhälsoproblem som 

råder. 
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Bilaga 1 

Kodschema  

                                                                                 

 

Dryck                                                                                            
 

Öl: 1 

Cider: 2 

Whiskey: 3 

Övrig starksprit: 4 

 

Etnicitet 

 

”Vita”: 1 

”Icke – vita”: 2 

 

Kön 

 

Man: 1 

Kvinna: 2 

Odefinierbart kön: 3  

 

Klass 

 

Överklass: 1 

Medelklass: 2 

Arbetarklass: 3 

 

Motivplacering 

 

Vänster:1 

Centralt: 2 

Höger: 3 

 

Bildperspektiv 

 

Parallellperspektiv: 1 

Fågelperspektiv: 2 

Grodperspektiv: 3 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö 
 

Utomhus: 1 

Inomhus: 2 

Social kontext: 3 

Odefinierbar miljö: 4 

 

Känslor 

 

Avslappnad: 1 

Lycka: 2 

Gemenskap: 3 

Dominans/makt: 4 
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