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The focus of this study is media’s images of alcohol and how language is used to 
portray them in Swedish breakfast television. Items on beverages are studied in 
two episodes of Gomorron Sverige and two episodes of Nyhetsmorgon. The 
purpose of the study is to investigate the constructions of alcohol as a 
phenomenon in these programs as well as to increase the understanding of the 
phenomenon and accumulate to the theorizing on the media’s images of alcohol. 
To be able to examine these constructions the study uses multimodal critical 
discourse analysis (MCDA) as a theory as well as a method. The theoretical 
framework of the study will also be based on the setting within, and the 
journalistic approach of, the genre of breakfast television as well as a theory on 
media as a legitimating actor.  

The procedure of the study is based on multiple concepts of analysis gathered 
from MCDA which enable a qualitative critical study of the language used within 
the programs. MCDA regards language as spoken and written language as well as 
visual signs. Through the linguistic resources, exposed by the deconstruction of 
the language used in the programs, it is possible to distinguish four thematic 
discourses within the material of the study. The thematic discourses exist within 
a familiar context based on the styling of the studios and the journalistic 
approach of the hosts. The first and most essential thematic discourse is the fact 
that alcohol is constructed as a norm. Secondly, the viewers are constructed as 
consumers of alcohol. Furthermore the beverage recommendations are 
constructed as mass education, mandatory for the viewers to take part of. The 
final thematic discourse regards alcohol as an exclusive phenomenon. 
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1. Inledning  
De svenska morgontv-programmen Gomorron Sverige, SVT, och Nyhetsmorgon, TV4, sänder 

varje fredag ett inslag där de bjuder in experter som tipsar om den rätta drogen till kvällens 

middag. Vi syftar alltså på deras mat- och dryckesinslag och den socialt accepterade drogen 

alkohol.  

Medier har en inflytelserik roll i samhället (Reyes, 2011) och vad som tas upp av dem får stor 

genomslagskraft. Att Sveriges två rikstäckande morgontv-program varje fredag tipsar om 

drogen alkohol anser vi är problematiskt. Dessutom är den här typen av mediebilder av 

alkohol ännu vetenskapligt outforskade och därför vill vi ta reda på vad som verkligen sägs i 

svensk morgontv för att se om, och i så fall hur, språket legitimerar alkoholen. 

Till att börja med kontextualiseras studien i en bakgrund som tar upp svensk historia, politik 

och kultur kopplat till fenomenet alkohol. Utifrån bakgrunden och rådande situation i 

samhället har vi sett ett problem där vi vill se om och i så fall hur medierna upprätthåller 

alkohol som norm i samhället. Syftet grundas även i tidigare forskning om alkohol och 

medier då fenomenet morgontv och alkohol är outforskat. 

För att kunna analysera vad som sägs i programmen behöver språket granskas kritiskt. 

Därför utgår studiens teori och metod från multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) där två 

avsnitt från respektive program analyseras. Det teoretiska ramverket består även av 

morgontv:s genrespecifika format och journalistiska approach samt en teori som möjliggör 

att språkanvändningen kan studeras för att därigenom se vad som legitimeras och hur. 

Metodologiskt utgår vi från begrepp inom MCDA för att kunna bryta ner texterna i mindre 

delar och därefter dela in resultatet i diskursiva teman. Dessa teman ligger till grund för den 

kvalitativa analysen av studiens material. Studien har inte en komparativ ansats utan syftar 

till att teoretisera kring bilder av alkohol i svensk morgontv. 

Genom att göra den här studien kommer vi att kunna bringa klarhet i hur alkohol 

konstrueras i Gomorron Sverige samt Nyhetsmorgon. Detta bidrar till teoretiseringen av 

mediers bilder av alkohol samt ökar förståelsen av dessa. 

1.1 Bakgrund 

Alkoholens roll i det svenska samhället har genom historien skiljt sig från övriga världen, 

främst i samhällets restriktiva inställning till alkohol i och med en stor nykterhetsrörelse. 

Den nyktra folkrörelsen har haft olika stor påverkan på samhället över tid och den generella 

inställningen har inte varit konstant restriktiv (Sigfridsson, 2005; Cisneros Örnberg, 2009; 

Holmberg & Weibull, 2014).  
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För att visa på tendenser genom historien och kontextualisera studien redogör detta kapitel 

för alkoholens politiska och kulturella roll i det svenska samhället. 

1.1.1 Svensk alkoholpolitik 

Sedan tidigt 1900-tal har den svenska alkoholpolitiken varit övervägande restriktiv. År 1917 

upprättades AB Vin- & Spritcentralen, en statlig instans som kontrollerade införsel, 

produktion och försäljning av alkohol i Sverige (Sigfridsson, 2005). Sedan dess har den 

svenska staten haft monopol på alkoholförsäljningen och bland annat använt sig av höga 

alkoholskatter som politiskt styrmedel (Cisneros Örnberg, 2009). Den restriktiva 

alkoholpolitiken och det statliga monopolet grundade sig i att alkohol främst ansågs vara ett 

samhällsproblem och syftade till att minska den totala konsumtionen av alkohol i samhället. 

Ett styrmedel som användes för att reglera den upplevda samhällsproblematiken kring 

alkoholkonsumtionen var införandet av motboken. Dess syfte var att ransonera hur mycket 

alkohol varje medborgare tilläts köpa. Motboken avskaffades 1955 (Sigfridsson, 2005). 

I samband med internationella handelsavtal, och framförallt Sveriges medlemskap i EU 

sedan 1995, har den nationella politiken influerats mer av den europeiska liberala ideologin. 

Nationella lagar anpassades därmed efter EUs reglemente. Från att främst behandla 

alkoholfrågor under politiska instanser som rör socialpolitik och folkhälsa anammade Sverige 

den europeiska, mer liberala synen, på alkohol som något som behandlas under den 

ekonomiska politiken. Det statliga monopolet på produktion, import och export av 

alkoholvaror avskaffades och viss livsmedelsbutiksförsäljning tilläts i samband med 

medlemskapet i EU där de europeiska handelsavtalen kring marknadskonkurrens fick styra 

över de nationella lagarna. Produkter som boxvin och alkoläsk utvecklades och fick numera 

importeras och säljas. År 2004 ändrades reglerna för privatimport av alkoholhaltiga drycker 

till Sverige. Det blev tillåtet att införa fler liter alkohol per person från andra länder inom EU 

(Cisneros Örnberg, 2009). Under 2014 höjdes skatten på alkohol på grund av en ökad 

restriktiv opinion (Holmberg & Weibull, 2014). 

1.1.2 Svensk alkoholkulturs utveckling 

Den svenska alkoholkulturen präglades under flera århundraden av att det främsta målet 

med dryckeskonsumtionen varit berusning (Sigfridsson, 2005). Under 1900-talet målades 

alkohol upp som ett problem för samhället och ett hot mot folkhälsan i den samhälleliga 

debatten, från lagstiftande nivå till gemene man (Cisneros Örnberg, 2009). Att målet med 

alkoholkonsumtion främst var berusning och att det målades upp som ett samhällsproblem 

resulterade i en restriktiv folkopinion (Sigfridsson, 2005). Under senare delen av 1900-talet 

dominerades alkoholdiskursen allt mer av en liberal ideologi. Alkohol fortsatte att 
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konstrueras som ett samhällsproblem, men främsta ansvar för alkoholkonsumtionen ansågs 

ligga hos konsumenten/medborgaren själv (Cisneros Örnberg, 2009). Utifrån dessa 

förändringar skapades en dryckeskultur där alkohol främst sågs som njutningsmedel snarare 

än berusningsmedel (Sigfridsson, 2005). År 1965 blev det tillåtet för livsmedelsbutiker att 

sälja mellanöl. Det här medförde att mellanölet blev en central dryck för den självständiga 

och radikala ungdomskultur som växte fram under samma period (Törrönen, 2012). 

Livsmedelsbutikers försäljning av mellanöl förbjöds 1977 och blev endast tillgängligt på 

restauranger och på Systembolaget (Laurin, 2015). 

I samband med att privatimportlagarna ändrades år 2004 uppstod en nationell 

alkoholdebatt. En liberal diskurs syntes bland annat hos de som förespråkade 

skattesänkningar för att stå emot den europeiska konkurrensen. Hos nyhetsmedierna syntes 

den liberala ideologin då de fokuserade på hur mycket en konsument kan tjäna på att 

importera alkohol jämfört med att köpa i Sverige. Samtidigt växte återigen en alkoholdiskurs 

fram som fokuserade på det samhälleliga problemet med alkoholkonsumtion och där statens 

ansvar över medborgarna poängterades (Holmberg & Weibull, 2014). 

1.1.3 Svensk alkoholkultur i dag 

Alkoholkulturen i Sverige har under de senaste tio åren gått från en hög konsumtion i volym 

under ett fåtal tillfällen, till en lägre konsumtion i volym vid ett ökat antal tillfällen. Denna 

utveckling har skett samtidigt som svenska folkets åsikter kring alkoholskatt har gått från att 

majoriteten var för en sänkning av alkoholskatten till att vara emot en sänkning och delvis för 

att alkoholskatten ska höjas (Holmberg & Weibull, 2014). En förklaring till fenomenet är att 

svenskars upplevelse av problem kopplade till alkoholkonsumtion är som störst på en 

samhällelig nivå och att det är ett hot mot folkhälsan. Alkoholkonsumtionen på ett personligt 

plan upplevs inte som ett problem i lika stor grad som det gör på samhällelig nivå. Ansvaret 

för den individuella alkoholkonsumtionen upplevs ligga hos individen själv och staten anses 

ha ansvar för folkhälsan och att förhindra samhällsproblem. På så sätt går det att förklara 

varför det är vanligare att fler svenskar har ett mer frekvent dryckesmönster men samtidigt 

är för en ökad alkoholskatt och andra restriktiva politiska åtgärder (Holmberg, Karlsson & 

Weibull, 2015). 

Sigfridsson (2005) menar att alkohol är en dominerande dryck i den svenska 

umgängeskulturen. Hon anser att det tas för givet att majoriteten svenskar dricker alkohol 

och att de som inte dricker alkohol ändå måste förhålla sig till detta i sociala sammanhang. 

Dock menar Sigfridsson att valet av dryck är en viktig social markör. Hon konstaterar att 

alkoholkonsumtion överlag normativt upplevs som en manlig företeelse och framförallt 

upplevs berusning som något manligt (ibid). 
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1.1.4 Medierna och alkohol 

Svenska mediers bilder av alkohol har till stor del återspeglat rådande normer och ideologier 

i samhället. I svenska damtidningar mellan 1960- och 2000-talet har rådande könsnormer 

rekonstruerats i olika annonser för alkohol. Törrönen menar att reklambilderna 

rekonstruerade rådande normer genom att de både passivt avspeglade samhället men också 

aktivt bidrog till konstruktionen av det. Kvinnor har under 60- och 70-talet framställts 

konsumera alkohol i hemmamiljö, ofta som ansvariga för hushållsarbetet och att servera 

drycker till sig och sin make. I offentliga miljöer framställdes de i förhållande till en man, 

exempelvis att de ska använda alkoholkonsumtion som ett sätt att flörta. Män framställdes 

under samma tid som politiskt aktiva och kritiskt tänkande och att detta avspeglas i deras 

alkoholbruk. Bilderna reflekterade kvinnans roll som hemmafru, men även den ogifta 

kvinnan, vilket återspeglade kvinnans ”nyfunna” samhällsroll som mer jämlik mannen. Dock 

var hennes roll alltid i förhållande till mannen som hemmafru eller ogift (Törrönen, 2012). 

År 1978 reglerades lagstiftningen över marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker i Sverige 

(Cisneros Örnberg, 2012). All annonsering för drycker med en alkoholhalt över 2,25 procent 

blev därmed förbjuden (Törrönen, 2012). Under 1980-talet framkom en liberal 

alkoholideologi i tv och tidningar genom införandet av vinkolumner och dryckestips som 

framförallt förespråkade alkohol som njutningsdryck. Det ansågs att en alkoholdiskurs vars 

syfte var att konstruera alkoholkonsumtionen som ett medel att uppnå njutning, skulle 

motverka en kultur där alkohol konsumerades för att främst uppnå berusning (Sigfridsson, 

2005).  

Under 1980-talet framställdes kvinnor i alkoholreklam som karriärkvinnor som förde en 

statuskamp med männen, då de började ses konsumera maskulina drycker, som öl, i 

maskulina miljöer, så som barer. Det förändrades under 1990 till 2000-talet då kvinnan 

istället började framställas som självständiga kvinnor som ägde sin sexualitet. I 

alkoholreklamen låg fokus på njutning där kvinnor fick leva ut sina njutningar och där 

alkoholen var en del av dessa. Genom sin studie över hur könsnormer rekonstruerades i 

reklambilder för alkohol kom Törrönen fram till att oavsett vilka normer för kvinnlighet som 

konstruerades i samhället utifrån mediers bilder fanns det alltid ett krav att kvinnor skulle 

följa dem. Studiens resultat visar att mediers bilder av alkohol både konstruerar och 

konstrueras av normer i samhället (Törrönen, 2012). 

Sedan 2003 är det tillåtet att annonsera i tryckta medier om drycker med en alkoholhalt 

under 15 procent. 2005 reglerades lagen till att annonser som rör alkohol bara får förekomma 

om de innehåller en varningstext över riskerna med alkoholkonsumtion (Cisneros Örnberg, 

2009). Reklam och marknadsföring får inte uppmana mottagaren till bruk av alkohol och får 



 

12 

 

 

 

inte specifikt riktas till människor under 25 år. De företag som producerar drycker med en 

högre alkoholhalt än 15 procent får heller inte göra reklam för drycker med den tillåtna 

alkoholhalten på ett sätt som påminner mottagaren om deras alkoholstarkare drycker. 

Alkoholannonsering i radio- och tv-medier är fortfarande olagligt i Sverige, men många 

mediebolag undgår de svenska lagarna genom att sända från utlandet. TV4 har i ett uttalande 

menat att alkoholreklamförbudet i tv är förlegat. De uppmuntrade även till en lagförändring 

där det skulle bli tillåtet för alkoholföretag att sponsra specifika program samt att tv-program 

skulle tillåtas använda sig av alkoholproduktplacering (Cisneros Örnberg, 2012). 

Eftersom dryckeskulturen har förändrats och påverkat samt påverkats av mediers bilder av 

alkohol är det intressant att kvalitativt studera mediers bilder av alkohol. Den här studien 

bygger på en kvalitativ analys av svensk morgontv:s bilder av alkohol och de teman som 

alkoholdiskursen framträder i. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I det här avsnittet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Delarna ligger till grund för resten av studien och får sina svar i analyskapitlet samt i 

slutdiskussionen. 

2.1 Problemformulering 

I Sverige har alkohol en dominerande roll som en social dryck i samhällets dryckeskultur. 

Detta kan vara problematiskt då alkohol är en beroendeframkallande drog. I samhället fyller 

medier en funktion som innebär att de dels informerar medborgarna genom sitt innehåll och 

dels legitimerar det hos medborgarna. Beroende på innehållets form och hur rapporteringen 

ser ut får det olika samhälleliga konsekvenser i och med legitimerandet. Alkohol kan 

legitimeras på olika sätt beroende på hur medierna konstruerar bilder av alkohol. Därför är 

det viktigt att studera just konstruktionerna för att kunna se vilka bilder som legitimeras. 

Den här studien fokuserar på morgontv i rollen som en informerande och legitimerande 

samhällelig funktion och morgontv:s bilder av alkohol. Specifikt studeras SVT:s Gomorron 

Sverige och TV4:s Nyhetsmorgon med fokus på deras dryckesinslag, då en sådan studie tar 

upp den nämnda problematiken som dessutom är ett outforskat ämne i Sverige. 

2.2 Syfte 

Den här studiens syfte är att bringa klarhet i hur bilder av alkohol konstrueras i svensk 

morgontv för att öka förståelsen om alkohol som fenomen, samt att bidra till teoretiseringen 

av mediers bilder av alkohol. 

2.3 Frågeställningar 

o Hur konstrueras alkohol diskursivt som fenomen i Gomorron Sverige och 

Nyhetsmorgon? 

• Inom vilka diskursiva teman framkommer alkohol? 

• Hur används olika språkliga resurser i konstruktionerna av alkohol? 

• Förekommer legitimering av alkoholkonsumtion och i så fall hur? 
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3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas forskning angående alkohol och medier. Även forskning som rör 

morgontv som genre presenteras då det är den medieform som studien fokuserar på. 

Genom den forskning som redovisas nedan redogörs för vilken kunskap som redan finns på 

studiens område. Kapitlet visar att ämnena alkohol och medier samt morgontv som genre är 

utforskade, men att det fattas forskning som binder samman fälten. Överlag kan sägas att 

forskningen om alkohol och medier främst varit kvantitativ och innefattat studier som 

analyserat hur medierna framställt bilder av alkohol och om dessa varit positiva eller 

negativa eller så har forskningen varit inriktad på mottagarna. 

3.1 Mediers bilder av alkohol 

I viss forskning om medier och alkohol har fiktiva bilder av alkohol studerats i exempelvis tv-

serier och hur publiken tolkat dessa. I en tvådelad studie från 2009 genomfördes dels en 

kvalitativ innehållsanalys av tre säsonger av tv-serien The O.C. och dels en 

enkätundersökning som 207 av seriens tittare svarade på. I den kvalitativa innehållsanalysen 

fastställdes hur bilder av alkohol framställdes i serien. Författarna kategoriserade bilderna 

och kom fram till att det fanns positiva och negativa bilder. Vidare tittade de på vilken 

koppling som dessa bilder hade till handlingen i stort. De kom fram till att de negativa 

bilderna bar handlingen framåt och förde en diskussion kring ämnet medan de positiva 

bilderna främst fördrev tiden och skedde mer i bakgrunden (Russell, Russell & Grube, 2009). 

I enkätundersökningen frågade författarna efter tittarnas egna attityder till alkohol, vilka 

alkoholbilder de mindes ur serien, hur mycket de tittade på serien och om de kände någon 

koppling till karaktärerna. De kom fram till att den egna attityden och vilka bilder som 

tittarna mindes inte hade något större samband. Däremot kunde de se att de tittare som 

kände en samhörighet med någon av karaktärerna och som tittade frekvent på serien främst 

mindes de positiva bilderna av alkohol. Dessa personer hade även en positiv inställning till 

alkohol överlag (Russell, Russell & Grube, 2009). 

En studie av Russel och Russel (2009) undersökte 18 av de mest populära tv-serierna i USA. 

Serierna analyserades med fokus på hur de framställde bilden av alkohol. Även här delades 

bilderna in i positiva och negativa bilder och en enkätundersökning genomfördes för att se 

vilka bilder som publiken främst mindes. Författarna kom fram till att de positiva 

alkoholbilderna i stor grad förekom i bakgrunden av scener och att det är dessa bilder som 

publiken främst tog till sig av. De negativa bilderna upplevdes som tydliga budskap från 

manusförfattarna vilket medförde att publiken reagerade med viss skepsis. På det här sättet 

var publiken mer kritiska mot de negativa bilderna jämfört med de positiva (ibid). 
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En stor del av medieforskningen kring alkohol har varit kvantitativ och tittat på hur ofta 

bilder av alkohol förekommit för att exempelvis se hur ofta tv-publiken utsattes för 

alkoholbilder. 2013 genomfördes en kvantitativ studie på hur ofta alkohol förekom i 

Storbritanniens fem mest populära tv-kanaler. Studien fokuserade på ”bästa” sändningstid, 

klockan 18 till 22, samt hur alkoholen förekom. Resultatet visade att alkohol syntes i 

kanalerna i snitt var nionde minut och att alkoholen visades i många sammanhang och 

former så som i reklam, som inslag i serier eller som dryck i reality-tv. Författarna menar att 

den brittiska tv-publiken utsätts för alkoholexponering allt för ofta. Med särskild tanke på 

konsekvenser av detta hos brittiska ungdomar anser författarna att de brittiska 

alkoholannonseringslagarna bör regleras (Lyons, McNeill & Britton, 2013). 

Det finns även studier som undersökt hur alkohol diskuterats i nyhetsmedier och hur 

alkoholens negativa sidor framställdes i dessa. Det goda, det fula, det onda – mediabilder av 

den illegala alkoholen 2000, 2004 och 2007 är en studie som tagit upp hur bilden av den 

illegala alkoholen målades upp i Dagens Nyheter. Syftet med studien var att se hur alkoholen 

tillskrevs betydelse av, och hur den framställdes i, svenska medier i form av dagstidningen 

Dagens Nyheter. Författarna genomförde en diskursanalys där de tittade på hur språket 

formade den diskurs som den illegala alkoholen rörde sig inom. De använde sig av ett 

analysschema och delade in diskurserna i en liberal kontra en restriktiv diskurs. På så sätt 

gick det att se vilken typ av diskurs som varje artikel rörde sig inom för att sedan gå vidare 

och göra en djupgående innehållsanalys av varje artikel. I innehållsanalysen tittade de rent 

språkligt på texten och analyserade om texten fått olika betydelse om den skrivits på ett 

förklarande sätt jämfört med ett påstående sätt (Tryggvesson & Olsson, 2009). 

Resultatet visade att antalet artiklar som tog upp den illegala alkoholen hade minskat från 

åren 2000 till 2007. Det visade sig även att det var aktörer organiserade i allt från 

nykterhetsförbund till Systembolaget som förde diskussionen. Bilden av den illegala 

alkoholen hade gått från att handla om att den kan vara rent skadlig för hälsan till att en ny 

marknad att konsumera alkohol inom skapades för ungdomar och att Systembolagets 

monopol hotades. Författarna noterade däremot att det inte fördes några direkta 

motargument som kunde skapa en motreaktion på ämnet. Exempelvis tog inga artiklar upp 

var minderåriga fick sin alkohol ifrån. Samtidigt var författarna medvetna om att de bara 

fokuserade på artiklar från tre specifika år och att den politiska debatten på ämnet i 

samhället troligtvis har haft en avgörande roll i hur stor uppmärksamhet den illegala 

alkoholen fick i tidningen (Tryggvesson & Olsson, 2009). 

Livholts (2012) har analyserat hur medier målade upp bilden av alkohol i samband med 

rapporteringen av sexualbrott. Hon studerade artiklar från sju svenska tidningar som rörde 
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rättegångarna för den så kallade ”Hagamannen” som våldtog flera kvinnor i Västerbotten 

1999 till 2005. Studien använde sig av narrativ analys och diskursanalys för att analysera 

vilken roll alkoholen tillskrevs i medierapporteringen av rättegångarna och framförallt hur 

bilden av gärningsmannen framställdes utifrån hans alkoholkonsumtion. Resultatet av 

analysen är att alkoholen fick en stor roll i problemformuleringen kring våldtäkt. 

Gärningsmannen målades främst upp som en familjefar och arbetskollega, som efter 

alkoholkonsumtion förändrades till en våldtäktsman. Detta styrktes med hjälp av olika 

dramaturgiska grepp, bland annat genom att medier intervjuade vänner och kollegor till 

gärningsmannen för att fastställa bilden av en vanlig man. Även psykologer som 

diagnostiserat gärningsmannen som psykiskt frisk intervjuades och citerades hävda att 

alkoholen varit en stor faktor i hans förändrade beteende. Slutsatsen blev att det finns en 

traditionell bild av alkohol i nyhetsrapportering där alkoholen fungerar genom att förvandla 

”vanliga män” till monster. Livholts menar att det är problematiskt i och med att ansvaret för 

gärningen förskjuts från gärningsmannen till alkoholen (ibid). 

3.2 Morgontv som genre 

Morgontv som genre har inom medieforskningen snarare studerats ur ett övergripande 

perspektiv än ett djupgående, och ofta i jämförelse med eller i förhållande till en annan 

journalistisk genre. Det saknas därför djupgående analyser kring morgontv utifrån olika 

perspektiv med syfte att exempelvis se olika maktordningar. 

I studien Obsessed with the audience (Wieten & Pantti, 2005) har flera textanalyser över 

morgonsända tv-program genomförts. De program som analyserades i studien sändes i USA, 

Storbritannien och Finland och författarna ville få fram en tydlig genre över dessa program. 

De tittade på programmens karaktär utifrån programtid, iscensättning och programformat 

och kom fram till den genre som de kallar för morgontv. Morgontv-programmen använde sig 

av en familjär journalistisk approach. Med hjälp av olika visuella och journalistiska grepp, så 

som en klocka som visade att programmet sändes i realtid eller att programledarna drack 

morgonkaffet i sändning, kunde tittare lättare relatera till innehållet i programmet. Att 

studiomiljön påminde om tittarnas vardagsrum eller kök gjorde dessutom att en närhet 

skapades mellan tittarnas hem och tv-studion. För att locka tittare till programmen försökte 

de anpassa sig till tittarnas morgonrutiner. Genom att programmen blev en del av tittarnas 

morgonvanor skapades också ett förhållande där programmen i sin tur konstruerade och 

strukturerade tittarnas morgonrutiner. Studien visade att genrens specifika grepp är 

genomgående i de tre länderna (ibid). 

I en fallstudie från Australien utgick Harrington (2010) från ovanstående studie och 

bekräftade därmed den genre-specifikation av morgontv som fastställdes i Wietens och 
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Panttis studie. Harringtons fallstudie fokuserade på den journalistik som är typisk för 

morgontv, det vill säga att journalisterna är mer vardagliga i sitt språk än i de traditionella 

nyhetssändningarna. Resultatet innebar att den journalistik som journalisterna i fallstudien 

använde sig av ledde till att tittarna var mer benägna att ta till sig av budskapet än vad de var 

när de tittade på traditionella nyhetsmedier. Författaren anser därmed att den här typen av 

journalistik är värd att studeras vidare då den har lättare för att få ett budskap att gå fram till 

tittarna (ibid). 

I en studie av Roca-Cuberes (2014) låg fokus på skillnader mellan de journalistiska greppen 

som användes i en kommersiell kanal kontra en public service-kanal vad gäller politiska 

intervjuer i morgontv. Studien genomfördes i Spanien och dess urval bestod av 20 politiska 

intervjuer som genomfördes 2010 i fyra olika program. Anledningen till att 2010 valdes som 

år var att det var ett mellanår i spansk politik och inga större politiska frågor eller resultat 

stod på spel. Genom konversationsanalyser av materialet kom studien fram till att morgontv-

programmen i public service-kanalerna systematiskt följde journalistiska praktiker som 

syftar till att ställa objektiva, men ändå kritiskt granskande frågor. Fokus i intervjuerna var i 

hög grad att urskilja politikernas legitimitet som makthavare och beslutsfattare. I de 

kommersiella kanalerna användes olika journalistiska praktiker mer slumpmässigt. Fokus i 

de här intervjuerna var främst att underhålla tittarna vilket ledde till att intervjuerna överlag 

handlade om politikernas privatliv (ibid). 

3.3 Vårt bidrag 

Den forskning som berörts på ämnet alkohol och medier tar upp allt från hur fiktiva bilder 

konstruerats och hur de tagits emot, till vilka typer av bilder och budskap som haft störst 

genomslagskraft hos publiken. Forskningen som rörde morgontv var mer allmän och 

fokuserade främst på genren och dess journalistiska struktur. Morgontv som genre liknade 

till viss grad nyhetsjournalistiken, men hade även inslag av livsstils- och talk show-program. 

Forskningen om mediebilder av alkohol i de sistnämnda genrerna var till stor del kvantitativ 

eller helt outforskad. Ingående analyser av fenomenen morgontv och alkohol i kombination 

var också outforskade. 

Fokus inom tidigare forskning har legat på publiken, mediernas effekter och kvantitativa 

undersökningar. I morgontv-genren har det genomförts generella studier om själva genren, 

men det saknas mer djupgående analyser av dess texter. Förekomsten av alkohol i svensk 

morgontv är en unik framställning då programmen konkret tipsar tittarna om 

alkoholkonsumtion. Den här bilden av alkohol skiljer sig från exempelvis reklamens och 

nyhetsmediers bilder av alkohol då det inte finns ett vinstintresse bakom, som i reklam, och 

journalistiken som bedrivs är inte främst kritiskt granskande, som i nyhetsmedier. Morgontv 
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i sig är ett speciellt journalistiskt format som går ut på att vara familjärt och upplevas som 

nära och vardagligt för tittarna. Tidigare forskning har bevisat att den journalistik som fördes 

i morgontv-genren gjorde att budskapen lättare nådde fram till tittarna. Morgontv:s specifika 

alkoholdiskurs i samband med den familjära tonen är därför intressant att studera för vidare 

analys av deras eventuella legitimering av alkohol som fenomen. Då detta inte studerats 

tidigare detta anser vi att det finns en kunskapslucka rörande den specifika alkoholdiskurs 

som finns i morgontv. Studier på detta område krävs därmed för att skapa medvetenhet och 

teoretisering kring mediers bilder och diskurser av alkohol.  
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4. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet förklaras det teoretiska ramverket för studien: multimodal kritisk 

diskursanalys (MCDA). Det ges en övergripande inblick i teorin och centrala begrepp 

förklaras. Sedan följer ett avsnitt om diskursiva teman vilket är en utgångspunkt i studiens 

analys. Utifrån relationen  mellan språkanvänding och makt förklaras därefter begreppet 

legitimitet. Då mediers legitimitet bygger på journalistikens syfte samt dess stil avslutas 

teorikapitlet med en redogörelse för skillnader mellan public service och kommersiell tv samt 

en teoretisering kring morgontv:s journalistik. 

4.1 Multimodal kritisk diskursanalys som teori 

MCDA är dels en teori och dels en metod som har utvecklats från kritisk diskursanalys 

(critical discourse analysis, CDA). CDA är ett samlingsbegrepp som beskriver teorier och 

metoder som försöker fånga innebörder i texter genom vilka textens konventioner och praxis 

kan förklaras och underliggande politiska eller ideologiska budskap kan avslöjas. Genom att 

titta på vad som framställs som det ”naturliga” och ”normala” går det att se vilka 

maktintressen som döljer sig i texten. Gemensamt för de olika inriktningarna inom CDA är 

att de ser på språk som något socialt och lingvistiskt konstruerat. De anser att språk både 

formar och formas av samhället där kulturella och sociala processer är i fokus. Inom CDA 

analyseras det verbala och skrivna språket exempelvis via lingvistiska kategorier (Machin & 

Mayr, 2012). 

Under decennieskiftet till 90-talet började några lingvister inse att ideologier och 

maktrelationer inte bara dolde sig i verbala eller skrivna texter. De ansåg att visuella tecken 

och element också var bärande språk för att få fram ett budskap. Det blev starten för 

multimodal kritisk diskursanalys, MCDA. Inom MCDA ligger alltså tyngdpunkten inte bara 

på skrivet och verbalt språk, utan även visuella språkliga resurser anses ingå i materialet för 

diskursanalyser. Precis som CDA utgår MCDA från att språk och olika språkliga grepp kan 

användas för att skapa mening i texter. Inom MCDA är språkanvändningen i fokus och 

utgångspunkten är att valet av språkliga resurser i grunden bär på idéer som får 

konsekvenser utanför själva texten (Machin & Mayr, 2012). På grund av dess breda kritiska 

syn på språk är MCDA en av de teoretiska utgångspunkterna för den här studien, då studiens 

material består av inslag från tv-mediet som i stora drag bygger på bred språklig 

kommunikation. 

Enskilda språkliga val som en textförfattare gör i sin språkanvändning utgör de ramverk som 

MCDA refererar till som diskurser. Diskurser är alltså språkliga resurser sedda ur ett socialt, 

politiskt eller kulturellt perspektiv. Utifrån det specifika perspektivet kopplas även särskilda 

tolkningar och idéer till den enskilda språkliga resursen. På så sätt bär språket i en text med 
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sig föredragna tolkningar och idéer genom att textförfattare medvetet eller omedvetet gör 

språkliga val, och därmed även diskursiva val. 

4.1.1 Teman 

För att tydligare se hur olika språkliga resurser används i en text och för att lättare kunna 

tolka språkanvändningen går det att dela in de språkliga resurserna i teman. Texten kan 

sägas bestå av ett semantiskt nätverk som visar hur olika teman hör ihop. Olika tolkningar 

och kognitiva kopplingar hos läsare gör att vissa språkliga resurser får betydelser även 

utanför texten. I och med att språkliga resurser kan ha olika betydelser, samt att diskurser 

kan ha språkliga resurser som bara används inom den diskursen, går det att urskilja möjliga 

tolkningar av en specifik språklig resurs genom att betrakta den ur ett visst perspektiv. Om 

flera språkliga resurser går att koppla till en specifik diskurs utifrån det semantiska nätverket 

kan de därmed delas in i ett gemensamt diskursivt tema. Dessa teman skapar tillsammans en 

helhet i den specifika texten, vilken sedan kan analyseras utifrån de enskilda diskurserna och 

texten som helhet (Wodak & Krzyżanowski, 2008). 

Ofta lånas språkliga resurser från en diskurs till en annan, vilket är ett grepp som går att 

använda i syfte att övertala mottagaren. Med hjälp av språk från andra diskurser kan en 

avsändare tillskrivas makt (Machin & Mayr, 2012). Inom den politiska diskursen kan det 

översättas till att en politiker lånar språkliga resurser från exempelvis en akademisk diskurs 

för att ge tyngd åt sina argument. Politikerns budskap skulle därmed gå att dela in i 

exempelvis ett akademiskt tema. Följderna av det språkliga greppet som lånet innebär kan bli 

att politikern tillskrivs makt eftersom akademisk kunskap värderas högt i samhället. 

4.2 Legitimering 

Språk som används för att uppnå samhällelig makt, vare sig det är i syfte att bibehålla 

rådande maktstrukturer eller för att förändra dem, är tecken på ideologisk språkanvändning i 

diskurser. Det som är typiskt för ideologisk språkanvändning är att ideologierna kan 

cementera specifika maktordningar och samtidigt låta dem framställas som neutrala. 

Ideologiska diskurser kan även dölja karaktären av ojämlika samhällsstrukturer och hindra 

människor från att se andra möjliga och alternativa samhällsformer (Machin & Mayr, 2012). 

Ideologi kan också användas för att synliggöra ojämlika samhällsstrukturer och därmed syfta 

till att skapa medvetenhet om att det finns alternativ till den rådande samhällsstrukturen 

(Abalo, 2015). Då all språkanvändning förhåller sig till den sociokulturella kontexten den 

verkar inom (ibid) innebär det att mediernas journalistiska språkanvändning antingen kan 

fördöma eller legitimera rådande maktstrukturer. 
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Ordet legitimera kommer ursprungligen från det latinska ordet legitimus och syftade från 

början på att juridiskt göra något illegalt till legalt. I dag används ordet även utanför den 

juridiska sfären och ofta i samband med att socialt rättfärdiga fenomen. För att ett fenomen 

ska bli legitimt, eller rättfärdigat, behöver en argumentation föras som förklarar idéer, tankar 

och sociala handlingar. Argumenten i sig kan bygga på allt från vetenskapliga till egna 

iakttagelser, där de personliga erfarenheterna upprätthåller sociala och kulturella stereotyper 

då de bygger på argument som ”jag har sett det med egna ögon”. Om argumentationen i 

slutändan övertygar mottagarna leder det till att fenomenet rättfärdigas och att det blir 

legitimt och socialt accepterat. Varför en argumentation för en legitimering förs kan bero på 

olika anledningar, exempelvis upprätthållandet av makt eller för att nå en förändring i 

samhället. Språkanvändningen hos den som argumenterar är med andra ord av stor vikt för 

att ett fenomen ska legitimeras (Reyes, 2011). 

Reyes har utvecklat en teori som består av fem kategorier av legitimeringsprocesser (Reyes, 

2011). Av Reyes fem kategorier är två relevanta för den här studien: 

Legitimering genom känslor (fritt översatt från legitimization through emotions) innebär att 

en argumentation kan bestå av att en ”vi”- och ”dom”-känsla skapas. Om en negativ bild av 

ett fenomen målas upp konstrueras fenomenet som ”dom” och de som legitimerar den 

negativa bilden blir en del av ett ”vi”. Legitimering genom expertröster (fritt översatt från 

voices of expertise) används för att visa mottagarna att det som sägs har en djupare 

förankring och att det finns experter inom ämnet som backar upp den som argumenterar. 

Det gör indirekt att sändaren får en högre ställning än tidigare (Reyes, 2011). 

I många fall studeras texters effekter för att se huruvida de verkar legitimerande eller inte. 

Reyes teori möjliggör istället en analys av textens språkanvändning för att avslöja en 

eventuell legitimerande verkan. Genom att använda Reyes kategorier kan den här studiens 

material analyseras för att se om de språkliga valen verkar legitimerande eller inte. Då 

ideologi i medier ofta framträder som ”självklarheter” utifrån deras språkanvändning 

legitimeras de ideologiska intressen som medier förespråkar hos deras mottagare (Abalo, 

2015). Medierna är, på grund av deras inflytelserika roll i samhället, en av de aktörer vars 

argument ofta legitimeras. Därmed har medierna till stor del kontroll över ”det offentliga 

samtalet” (Reyes, 2011). 

4.3 Public service kontra kommersiell tv 

Huruvida mediers innehåll legitimeras eller inte och i vilken grad det verkar legitimerande 

beror på hur innehållet rapporteras och vad journalistiken har för syfte. Enligt den svenska 

grundlagen är mediers uppgift i samhället att främja en fri åsiktsbildning. Sveriges Television 

(SVT) startades därför som en public service-kanal för att staten skulle kunna garantera en 



 

22 

 

 

 

tv-medieaktör som främjade en fri åsiktsbildning hos medborgarna (Strömbäck & Jönsson, 

2005). SVT ska bedriva en statligt, ekonomiskt och politiskt fristående verksamhet som 

regleras utifrån ett sändningstillstånd utfärdat av regeringen (Regeringsbeslut, 2013:83) och 

finansieras av tv-licenser (Strömbäck & Jönsson, 2005).  

TV4, som är en kommersiell kanal med ett kommersiellt syfte, får istället sitt 

sändningstillstånd utfärdat av Myndigheten för radio och TV. I och med att 

sändningstillstånd utfärdas ställs det även krav på TV4 och deras sändningar, men de är inte 

lika hårda som kraven på SVT:s verksamhet. Alla medieaktörer med verksamhet i Sverige och 

sändningar som skickas till Sverige regleras av svensk radio- och tv-lag (Larsson, 2015a, 

2015b). 

Strömbäck och Jönsson (2005) har skapat en modell som delar upp medier i två kategorier 

utifrån vilken typ av journalistik som bedrivs och för vem, samt vilket syfte rapporteringen 

har. Journalistik i demokratins tjänst kallas den kategori med medier som strävar efter att 

bedriva en oberoende journalistik. Syftet med journalistiken är att informera medborgare för 

att upprätthålla en fungerande demokrati. Public service-medier ingår i denna kategori. 

Journalistik i marknadens tjänst kallas den motsatta kategorin som värdesätter en 

journalistik som bygger på marknadens och mediekonsumenternas efterfrågan. Syftet med 

journalistiken är att sälja lösnummer och annonsplatser, vilket i sin tur leder till vinster som 

kan återinvesteras i medieföretaget och en allmän tillväxt i samhällsekonomin (Strömbäck & 

Jönsson, 2005). Kommersiella medier ingår i denna kategori. Klassificeringen av medier är 

inte definitiv, utan de kan bedömas på en skala där dessa två kategorier är ytterligheterna. 

 
Figur 4.1, från Strömbäck och Jönsson, 2005 

Den här studiens material utgår från ett program från SVT respektive TV4 som ingår i 

morgontv-genren. Då programmen är av olika karaktär behövs ett ramverk att utgå ifrån för 
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att se vad eventuella skillnader kan bero på för att kunna genomföra en så kvalitativ analys 

som möjligt. Studiens syfte är inte att jämföra programmen eller produktionen bakom 

programmen, men en grundläggande förståelse krävs ändå eftersom resultatet kan komma 

att skilja sig åt. Strömbäcks och Jönssons teori om journalistik kommer att komplettera 

Wietens och Panttis teori om morgontv:s journalistik som presenteras nedan. 

4.4 Morgontv:s journalistik 

Morgontv:s programformat och journalistiska syfte skiljer sig från andra typer av tv-

program. Programmens mål är att varligt uppdatera tittarna om det viktiga som hänt under 

natten och förbereda tittarna för dagen, men utan att bidra till de vanligtvis stressiga 

morgonrutinerna. Hallin (parafraserad i Wieten & Pantti, 2005) menar att morgontv:s 

journalistiska approach går ut på att få intervjuer och inslag att framstå som vardagliga 

konversationer som tittarna bjuds in att delta i. För att uppnå den stämningen krävs att 

programledarna lyckas skapa en relation till tittarna genom sin journalistiska stil, där det 

viktigaste är att framstå som sympatiska och vardagliga. Det journalistiska språket hos 

programledarna är ofta informellt och framstår som spontant, vilket bidrar till en lättsam 

stämning och en känsla av att programmen utspelas i den privata sfären snarare än i den 

offentliga. Programledarna kan även skapa en känsla av gemenskap genom att prata i vi-form 

och då inkludera tittarna i ”vi” (Wieten & Pantti, 2005). 

Morgontv-program spelas ofta in i en studiomiljö som ska likna tittarnas egna hem. Wieten 

och Pantti (2005) definierar detta som iscensättning (fritt översatt från styling). Exempelvis 

kan intervjuer och inslag ta plats i vad som liknar en vardagsrumssoffa, matinslag spelas in i 

köksmiljö och öppningsinslag med bara programledarna tar ofta plats vid ett ”matbord” 

mellan ”vardagsrummet” och ”köket”. Programledarna och gästerna i studion verkar dela 

samma morgonrutiner som tittarna antas ha, de dricker kaffe eller te i soffan och konverserar 

om dagens eller gårdagens händelser. Ett specifikt grepp som morgontv-genren använder sig 

av för att ytterligare bryta ner avståndet mellan tittare och tv-studio är att visa på det faktum 

att de faktiskt är i en tv-studio. Till skillnad från andra program som inte visar upp kameror, 

studioarbetare, strålkastare, et cetera, används ofta kameravinklar som sveper över studion 

och visar all teknik. På samma sätt hanteras eventuella fel och misstag på plats i studion ofta 

på ett vardagligt och humoristiskt sätt och påtalas inte sällan tydligt för tittarna. Detta för att 

minimera känslan av ett konstruerat program och istället skapa en känsla av att det sänds 

live och att det som händer i studion händer nära tittarna (Wieten & Pantti, 2005). 

Utifrån modellen (figur 4.1) och de journalistiska utgångspunkter som presenterats samt 

morgontv:s karaktäristiska journalistik kan den journalistiska approachen i studiens material 

analyseras.  
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5. Material och metod 
Studiens metod är, i likhet med den teoretiska ramen, multimodal kritisk diskursanalys 

(MCDA). I det här kapitlet redovisas MCDA och hur MCDA tillämpas som metod, samt vilken 

kritik den har fått. Kapitlet beskriver även studiens analysschema och hur studiens material 

inhämtades. 

5.1 Material 

Studiens material är hämtat från Gomorron Sverige, SVT, och Nyhetsmorgon, TV4, vilka är 

de två svenska rikstäckande morgontv-programmen. Gomorron Sverige sänds varje 

vardagsmorgon från 06.25-10.00 (Sveriges Television AB, u.å.) och Nyhetsmorgon sänds 

varje vardagsmorgon från 05.50-10.00 (Nyhetsmorgon, u.å.). Gemensamt för programmens 

fredagsavsnitt är att de sänder mat- och dryckesinslag där det kommer experter till studion 

för att dela med sig av sina kunskaper.  

Sammanlagt valdes fyra avsnitt ut, två från respektive program, som studiens material. 

Gomorron Sverige-avsnitten sändes den 2 respektive 30 oktober 2015 och Nyhetsmorgons 

avsnitt sändes den 2 respektive 9 oktober 2015. Varje avsnitt av programmen är i sin helhet 

cirka fyra timmar långa. Därför begränsades materialet till att enbart fokusera på 

dryckestipsen i fredagsavsnittens mat- och dryckesinslag. Dessutom inkluderades de tillfällen 

då programledarna annonserade inslagen som kommande händelse i avsnittet. De fyra 

avsnitten valdes ut för att dryckerna presenterades i olika typer av sammanhang. I Gomorron 

Sverige-avsnittet från den 2 oktober presenterades maten och dryckerna av samma person 

och i avsnittet från den 30 oktober presenterades dryckerna av en specifik dryckesexpert 

medan maten presenterades av en kock. I Nyhetsmorgons avsnitt från den 2 oktober 

presenterades dryckerna av en dryckesexpert i samband med att mat presenterades av en 

kock och i avsnittet från den 9 oktober medverkade två dryckesexperter som också 

presenterade ostar som tilltugg till dryckerna. 

Tv-kanalerna som sänder programmen tillhör två olika bolag med olika förutsättningar och 

därför skiljer sig programmens upplägg åt. Det medför att studiens material kan bestå av 

flera aspekter och variationer och analysen kan därmed breddas. Resultatet kommer till viss 

del att påverkas av programmens olikheter, men då detta är en kvalitativ analys av svensk 

morgontv blir skillnaderna till möjligheter och av stor vikt för analysen. 

5.1.1 Insamlingsmetod 

Avsnitten togs del av via kanalernas play-sajter och dryckesinslagen och relevanta 

annonseringar spelades in för att garantera fri tillgång till materialet då avsnitten bara 

återfanns under en begränsad tid på play-sajterna. De delar i varje avsnitt som rörde dryck i 
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mat- och dryckesinslagen transkriberades för att underlätta analysen av vad som sades om 

dryckerna i det ursprungliga sammanhanget. I transkriptionen skrevs inslagen ner på ett 

lättläst skriftspråk, exempelvis togs stakningar och upprepningar bort i transkriptionen men 

talspråkliga uttryck lämnades kvar. Exempelvis fick ordet ”funkar” stå istället för ”fungerar” 

om personen i fråga använde det förstnämnda uttrycket. Forkby (2007) anser att ord eller 

mummel som är svåra att uppfatta kan ersättas med […] och språkliga resurser förutom 

verbalt språk kan skrivas ut med []. I transkriberingen användes Forkbys tecken för mummel 

och ohörbara uttryck och samma tecken användes även för att visa när inslaget avslutades 

och övergick i en annan typ av inslag. För att urskilja ickeverbala språkliga resurser i studiens 

material användes hakparenteser, exempelvis i samband med kamerasvepningar 

[KAMERASVEPNING ÖVER STUDION]. Även kroppsspråk redovisades i transkriberingen. Men för att 

särskilja kroppsspråket från övriga språkliga resurser sattes de inom parenteser (), 

exempelvis (GREPPAR CIDERFLASKAN).  

5.2 Multimodal kritisk diskursanalys som metod 

MCDA:s syfte är att avslöja underliggande och förgivet tagna budskap i texter. På så vis går 

det att komma åt dolda ideologier som förespråkar vissa maktrelationer. MCDA bryter ned 

textens innehåll till olika språkliga resurser så att det går att analysera dem utifrån vilka 

språkliga val som finns tillgängliga i genren. Med språkliga resurser innefattas allt från 

visuella och grafiska element till skrivna och verbala texter. Med språkliga val menas 

exempelvis ordval men också kameravinklar (Machin & Mayr, 2012). I den här studien 

används MCDA för att bryta ner och analysera dryckesinslagens språkanvändning och på så 

sätt se hur den förhåller sig till alkohol som socialt fenomen. Utifrån resultatet går det att 

avslöja vad som legitimeras i materialet och vad som påverkar alkoholdiskurser i svensk 

morgontv. På så vis kan vi se vilka maktrelationer som förespråkas och om detta 

reproduceras i en eller flera föredragna bilder av alkohol. Genom en kritisk analys av 

morgontv:s diskurser kan studien skapa språkmedvetenhet och teoretisering kring mediers 

bilder av alkohol som socialt fenomen. 

5.2.1 Analysschema 

Studiens analysschema utgår från den teoretiska ramen MCDA. I stycket som följer förklaras 

kopplingen mellan teori och empiri. De begrepp som används förklaras under rubrik 5.2.2. 

En modell över analysschemat återfinns som bilaga. 

Avsnittets visuella språk analyseras utifrån Wietens och Panttis (2005) teori om morgontv:s 

genrespecifika karaktär med fokus på iscensättning, programformat och journalistisk 

approach. Journalistisk approach syftar alltså till den karaktäristiskt vardagliga och familjära 

journalistiska stilen inom morgontv. För att kunna analysera iscensättningen och 
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programformatet används MCDA:s begrepp attribut och scenmiljö för att bryta ner 

beståndsdelarna till språkliga resurser. Konkret innebär detta att studera grafiska element, 

symboler, studiomiljö och gester och hur dessa används som språkliga resurser. Exempelvis 

kan studiomiljön studeras för att se om och i så fall hur programmen förhåller sig till 

morgontv-genrens karaktäristiska drag. Genom att titta på symboler, exempelvis de symboler 

som används när ett nytt inslag presenteras, går det att se om dessa används för att få 

mottagaren att göra specifika associationer. 

Avsnittens verbala språk analyseras utifrån MCDA:s metodologiska begrepp lexikala val. 

Specifikt studeras språkanvändningen i materialet efter begreppen överlexikalisering, 

strukturella motsättningar och utelämning. Konkret innebär detta att studera hur det verbala 

och skrivna språket används samt enskilda ordval. Genom att särskilt titta på 

programledarnas språkanvändning går det att få fram deras journalistiska approach. 

Resultaten av denna analys kommer sedan utifrån diskursiva kategorier att delas in i de 

teman som de språkliga resurserna kring alkohol eventuellt framträder i. 

När materialet brutits ner i språkliga resurser kommer det att delas in i teman. Vidare går det 

även att föra en diskussion för att se vad som döljer sig bakom de självklarheter som målas 

upp i programmens diskurser. 

5.2.2 Begrepp 

Attribut tittar på hur objekt kan kommunicera värderingar och idéer samt om de 

kommunicerar en eller flera diskurser och hur dessa i så fall representeras. Exempelvis är en 

stationär dator i en bild ett visuellt tecken som kommunicerar att arbetaren är fast vid en 

arbetsplats medan en laptop ger signaler om flexibilitet. Scenmiljö är ett annat sätt att titta på 

hur allmänna idéer kommuniceras. Skillnaden är att attribut tittar mer specifikt på objekt, 

medan scenmiljö tittar mer generellt på miljöerna (Machin & Mayr, 2012). I den här studien 

är attribut och scenmiljö verktyg för att komma åt de visuella tecken som fastställer den 

familjära tonen i programmen utifrån morgontv:s genrespecifika karaktär. Enligt Wieten och 

Pantti (2005) finns det scenmiljöer och attribut inom morgontv-genren som gemensamt 

bygger upp en vardaglig studiomiljö som tittarna kan relatera till. En kamerasvepning, som 

ger en överblick över studion, är ett exempel på ett grepp inom programformat medan ett 

”kök” eller ett ”vardagsrum” i en studio är tecken på typer av iscensättning. 

Lexikala val innebär att textförfattare medvetet eller omedvetet påverkar sina mottagare 

med hjälp av exempelvis hierarkiska språkliga medel. Ett sådant medel är att använda 

expertröster som uttalar sig om vad som är bäst för mottagarna. Utifrån analysen av en text 

går det att dela in den i informella lexikala val, som innefattar de ordval som används för att 
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visa att en textförfattare pratar mottagarnas vardagliga språk. Formella lexikala val är ordval 

av en striktare karaktär (Machin & Mayr, 2012). Fairclough (1995) menar att valet av 

programledares språkliga resurser konstruerar relationen mellan de i studion och tv-tittarna 

Om programledarna använder ett informellt språk och experten använder ett mer formellt 

språk blir effekten att relationen mellan programledare och tittare mer intim än relationen 

mellan expert och tittare (Fairclough, 1995). Lexikala val används som en utgångspunkt för 

att se vilka ordval experterna och programledarna använder i dryckesinslagen. Genom deras 

lexikala val går det att se om de målar upp en föredragen publik och i så fall vilken sorts 

publik de vänder sig till. 

Överlexikalisering används som ett begrepp när något beskrivs med överflödiga ord vilket är 

ett tecken på att det i grunden finns en ideologi som råder och som upprätthålls. Ett exempel 

är att säga ”manlig sjuksköterska”. I det här fallet är ”manlig” överflödigt till yrkestiteln 

”sjuksköterska”, men finns där som en ledtråd till att en underliggande ideologi råder, vars 

sociala konventioner säger att yrket sjuksköterska är kvinnligt (Machin & Mayr, 2012). I den 

här studien studeras vilka språkliga resurser, så som överflödiga ord, som programledarna 

och experterna använder när de beskriver drycker. Detta gör att det går att utläsa vilka 

underliggande konventioner som legitimeras i programmens alkoholdiskurser. Exempelvis 

analyseras användningen av begreppen ”alkoholhaltigt vin” respektive ”alkoholfritt vin” för 

att ta reda på om den ”alkoholhaltiga” eller ”alkoholfria” drycken förutsätts som självklar. 

Inom texter finns det så kallade strukturella motsättningar som skapar vidare mening i 

texterna. Exempelvis är ”ond - god” en strukturell motsättning. Om något benämns som ont, 

associeras motsatsen indirekt till något gott. Det är vanligt att endast en sida av 

motsättningen nämns i en text och att det motsatta förhållandet därmed underförstås 

(Machin & Mayr, 2012). Strukturella motsättningar används som ett verktyg för att ta reda på 

om programmen använder sig av värdeladdade ord för att beskriva alkohol och indirekt 

menar att drycker utan alkohol associeras till motsatsen till de värdeladdade orden. Genom 

att titta på vad som sägs om alkohol kan begreppet strukturella motsättningar användas för 

att se vad som indirekt menas med det osagda. Utifrån eventuella strukturella motsättningar 

kommer även deras förhållande till varandra att analyseras. 

Allt i en social praktik är svårt att återge i en text och därför innebär utelämning att man 

tittar på vad som har tagits bort eller inte nämns i en text. Exempelvis återges inte lidandet 

eller våldet i samband med resta krigsmonument utan där är det offren som får ta plats 

(Machin, 2013). Även i morgontv är det svårt att återge alla perspektiv av alkohol. Genom 

utelämning går det att få fram vad som inte sägs i inslagen. 
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5.2.3 Kritik 

MCDA har kritiserats för sitt tillvägagångssätt och metodens mål. En av de kritiska rösterna 

är Christopher Hart (2015) som utvecklat metoden i studien Viewpoint in linguistic 

discourse: space and evaluation in news reports of political protests. Han menar att MCDA 

fokuserar för mycket på den lingvistiska analysen och anser att den borde kompletteras med 

begrepp från kognitiv lingvistik och kognitiv grammatik. Exempelvis menar han att 

begreppet Point of view, rumslig uppfattning och perspektiv, bidrar till en djupare förståelse i 

analysen genom att systematisera texten och förstå dess underliggande budskap (Hart, 2015). 

Harts utveckling och tillika kritik grundar sig i att han vill analysera stillbilder med hjälp av 

MCDA och kunna se från vems perspektiv som bilden är tagen, och därmed analysera vems 

perspektiv som får utrymme i medier. Då den här studiens material endast består av rörliga 

bilder är Harts metod inte applicerbar och därmed är hans kritik inte relevant för den här 

studien. 

Machin och Mayr (2012) tar upp en del kritik som ursprungligen sagts om CDA men som 

också går att applicera på MCDA. Bland annat riktas kritiken mot att MCDA kan användas 

som en metod så att författaren tolkar utifrån sina egna åsikter istället för att grunda 

analysen i teorin. Kritiker anser även att metoden är för smal och djupgående samt alldeles 

för ambitiös i sin jakt på social förändring (ibid). För att den här studien inte ska kritiseras 

för att ha utgått från egna tolkningar baseras den på en teoretisk grund med begrepp som 

används i empirin för att studiens analys ska kunna genomföras igen. Kritiken att MCDA är 

för kvalitativ och avsmalnad är förståelig då stora material blir för omfattande att analysera. 

Den här studiens syfte är dock att göra en kvalitativ analys av svensk morgontv och av den 

anledningen passar MCDA väl in. Att MCDA som metod är för ambitiös i sin jakt på social 

förändring håller vi till viss del med om. Machin och Mayr menar att varje MCDA-studie har 

som mål att nå en social förändring (2012). En enskild studie kan dock inte uppnå en 

förändring då den har svårt för att lösa problemen den fokuserar på, men studien kan 

upplysa och underrätta om problematiken. Flera studier med liknande mål kan däremot 

tillsammans skapa en social förändring. Bara för att en studie har svårt för att förändra och 

påverka så betyder inte det att MCDA är en dålig metod. Studier återfinns alltid i större 

sammanhang som gemensamt kan påverka och förändra. 

5.3 Metodreflektion 

Den här studien är en kvalitativ analys, vars främsta syfte är att kritiskt analysera 

språkanvändningen kring alkohol. Vi som författare och analytiker har haft en kritisk 

hållning gentemot alkohol som socialt fenomen redan innan studien påbörjades. Vi är båda 

aktiva nykterister som i vår livsstil tydligt tagit avstånd från alkoholkonsumtion. Detta 
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medför att de vetenskapliga tolkningar och analyser som genomförs, samt de slutsatser som 

dras utifrån dessa, färgas av vår hållning som privatpersoner. Det kan självklart innebära att 

våra vetenskapliga tolkningar inte blir objektiva utan påverkas av privata åsikter. Men då den 

här studien går ut på att kritiskt granska normer och självklarheter i mediers texter och 

språkanvändning kring alkohol ser vi vår privata hållning som en tillgång då vi redan från 

början innehar ett kritiskt perspektiv. Kjørup (2009) menar att vad han kallar för 

”outsiderperspektiv” i en vetenskaplig granskning av ett fenomen eller ting kan vara till fördel 

i studiers analyser. Med ”outsiderperspektiv” menar Kjørup att någon utanför sociala 

förhållanden som kulturellt uppfattas som normativa kan studera dessa förhållanden (eller 

fenomen inom förhållandena) utifrån ett annat perspektiv jämfört med någon som befinner 

sig inom det specifika sociala fenomenet (ibid). Alltså kan någon utanför det sociala 

fenomenet alkoholkonsumtion belysa fenomenet, tillika normer och självklarheter inom det, 

från ett annat perspektiv. Det innebär alltså att vi som nykterister lättare ser normer och 

självklarheter i studerandet av fenomenet alkohol, än någon som själv konsumerar alkohol, 

eftersom vi aktivt valt att bryta mot de normerna. 

Tolkningen av studiens material kan även påverkas av våra förkunskaper om programmen. 

Då vi från början samlade in mer material än vad vi senare analyserade i uppsatsen har vi 

med oss intryck och aspekter från det bortsållade materialet in i tolkning och analys av det 

utvalda materialet. Detta bör inte påverka den redovisade analysen, eftersom 

analysredovisningen bara ska innehålla slutsatser från det redovisade materialet. Dock kan 

eventuellt vissa slutsatser ha dragits snabbare utifrån förförståelsen, men det är fortfarande 

slutsatser som går att dra utifrån studiens nuvarande material. 

5.3.1 Reflektion över insamlingsmetoden 

Studiens material togs del av via kanalernas play-sajter som nämnts ovan. Då avsnittet i sin 

helhet endast återfanns under en begränsad tid, Nyhetsmorgon endast i realtid och 

Gomorron Sverige i ett dygn, krävdes korrekta och utförliga inspelningar på första försöket.  

5.3.2 Reflektion över analysmetoden 

Från början transkriberades allt material i mat- och dryckesinslagen för båda programmen. 

Dessutom var materialet större från början och innehöll fem extra avsnitt utöver de fyra som 

studiens material nu utgörs av. Det medförde att transkriberingen tog betydligt längre tid än 

vad vi först beräknade och att stora delar av det transkriberade materialet inte behövdes för 

analysen, då de handlade om mat. 

I början av analysprocessen var studiens teoretiska ramverk inte tillräckligt utvecklat. 

Analysen utgjordes av teorier och begrepp som inte redovisades i uppsatsens teorikapitel. Det 
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gjorde att uppsatsens delar inte höll ihop och att analysen blev en isolerad del från resten av 

uppsatsen. Vi uppmärksammade detta och ändrade analysens upplägg samt utökade den 

teoretiska ramen så att de begrepp och teorier som praktiskt användes faktiskt redovisades. 

Studiens upprättade analysschema fungerade bra. Det var enkelt att bryta ner 

språkanvändningen i de utvalda språkliga begreppen som utgör analysschemat. När 

språkanvändningen väl var kartlagd hade vi en bra grund av språkliga resurser. Vi kunde 

sedan dela in dessa resurser i olika teman beroende på deras karaktär och diskursiva 

associationer. Det här medförde att vi fick fram fyra teman som blev ett tydligt ramverk att 

strukturera redovisningen av analysen utifrån. Processen med för mycket transkriberat 

material och en för dålig koppling mellan teori och empiri var i slutändan positiv då den 

hjälpte oss att komma fram till en tydligare strukturering av uppsatsen. 
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6. Analysresultat 
Studiens analys utgår från fyra teman som urskilts i materialet med hjälp av studiens 

metodologiska verktyg. Temana är: alkohol som normativt socialt fenomen, alkoholtips som 

folkbildning, tittarnas roll som alkoholkonsumenter samt alkohol som något exklusivt. 

Inledningsvis redovisas inslagens scenmiljö och förstärkande attribut som tillsammans med 

den journalistiska approachen bygger upp programmens karaktär som morgontv. Därefter 

analyseras materialet utifrån studiens teman. 

6.1 Morgontv och journalistisk approach 

6.1.1 Studiomiljö 

Båda programmens studiomiljöer efterliknar till stor del vardagliga och personliga miljöer. 

Studiorna är uppdelade i tre sektioner. En sektion innehåller soffor och soffbord vilket gör att 

sektionen liknar ett vardagsrum. I mitten av studion återfinns bord som kan liknas vid ett 

matbord och den tredje sektionen består av en köksdel. För att förstärka scenmiljön 

ytterligare används flera språkliga resurser som definieras utifrån begreppet attribut. 

Exempel på dessa är blommor och ljuslyktor i ”vardagsrummet”, en hundbädd på golvet vid 

”matbordet” och i ”köket” finns köksredskap, serviser och kokböcker. Scenmiljön och attribut 

som förstärker scenmiljön ingår i Wietens och Panttis begrepp iscensättning. Studion går att 

relatera till som en hemmiljö där programledarna fungerar i rollen som värdar och gäster och 

tittare är inbjudna till deras ”hem”. 
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Längs den bakre väggen i båda studiornas köksdelar sträcker sig en köksbänk med diskho, 

öppna hyllplan och skåpluckor. Vanligt förekommande vitvaror i köksmiljöer som kylskåp, 

spis och mikrovågsugn syns också. Centralt i den här delen av studiorna finns en köksö som 

mat- och dryckesinslagen koncentreras runt. De här språkliga resurserna är var och en för sig 

grepp inom begreppet scenmiljö och återfinns i Wietens och Panttis (2005) karaktärisering 

av en morgontvstudio. Genom att aktivt använda språkliga resurser som syftar till att 

efterlikna tittarnas hemmiljö skapas en scenmiljö som antas utgå från den privata sfären. 

Ytterligare ett grepp som används inom scenmiljö är så kallade kamerasvepningar. Deras 

funktion är att visa studion i sin helhet så att tittarna uppfattar att sektionerna hänger 

samman. Dessutom skapas smidiga övergångar mellan programinslag som spelas in i olika 

sektioner av studiorna. I kamerasvepningarna kan även studioutrustning visas, så som andra 

kameror, strålkastare och studioarbetare. Kamerasvepningar förekommer i båda 

programmen. Wieten och Pantti (2005) menar att programmens val att visa den teknik som 

används för att konstruera avsnitten och visa hur studion hänger samman förstärker 

uppfattningen av att avsnitten sänds i realtid. I och med att man visar på att det som händer i 

studion är konstruerat för att passa tv-mediet förminskas avståndet mellan tittare och studio 

och programmen upplevs mindre konstruerade (ibid). 
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Det finns attribut som inte bara förstärker scenmiljön utan verkar i form av att förstärka 

programformatet. Exempelvis syns kaffekoppar och aktuella dagstidningar i alla avsnitten 

vilket ger indikationer på att programledarna följer de morgonrutiner som tittarna antas ha. 

Precis som kamerasvepningarna fungerar, förstärker även programformatet känslan av att 

programmen sänds live under morgonen. Attribut som visar på detta är exempelvis grafiska 

element som en digital klocka i bildskärmen som visar realtiden genom hela avsnitten. 

Nyhetsmorgons logotyp består av en sol vilket är ett klassiskt grepp som är typiskt inom 

morgontv-genren eftersom det syftar till att ge en känsla av solsken och en härlig morgon. 

Gomorron Sveriges vinjett innehåller typexempel på språkliga resurser inom morgontv:s 

programformat, som en ägghalva, en väckarklocka och en kaffekopp, som även de är tecken 

som relateras till morgnar. 

6.1.2 Journalistisk approach 

Den journalistiska approach som används i samtliga avsnitt är typisk för morgontv-genren. 

Programledarna i båda programmen använder överlag ett informellt och vardagligt språk där 

samtalen i studion snarare framstår som konversationer mellan vänner än som rapporter 

från journalister. Förutom den vardagliga och lättsamma journalistiska approachen tar båda 

programmen in expertröster för att legitimera innehållet och alkoholbudskapen. Detta 

stämmer överens med vad Reyes (2011) kallar legitimering genom expertröster. 

Programledarnas vardagliga språkanvändning gör det lättare att relatera till vad som händer 

i studion och på så sätt skapas en gemensam stämning mellan studio och tittare. 

I alla avsnitten tenderar programledarna att använda ”vi”-form i frågor: ”Vad ska vi dricka till 

[osten] då?” men även i påståenden som ”Då ska vi gå en kurs” och ”Vi ses nästa vecka!” 

(Nyhetsmorgon 9 oktober). Det är inte bara programledarna som använder ”vi”-form, utan 

även experterna gör det. Exempelvis sägs ”För vi är vana här just i Sverige kanske, att ha alla 

olika ostar på en tallrik men just en specifik dryck” och ”Egentligen handlar det ofta om att vi 

bara dricker det till fel saker och vid fel tillfälle” (Nyhetsmorgon 9 oktober). Som Reyes 

(2011) menar kan programledare legitimera ett budskap genom att skapa en känsla som 

relaterar till ett ”vi” där tittarna räknas in. Det här är även typiskt för morgontv:s journalistik. 

Eftersom båda programmen använder legitimering genom känslor och genom expertröster 

förstärks deras budskap. 

Ytterligare ett karaktäristiskt grepp inom morgontv:s journalistiska approach är 

programledarnas förmåga att få vitt skilda inslag att sammanfogas till ett enhetligt avsnitt. 

Genom att koppla samman inslag med varandra uppstår ett naturligt flöde i avsnittet. 

Exempelvis bjuder programledarna i ett avsnitt med gästen från det aktuella intervjuinslaget 

i ”vardagsrummet” till mat-och dryckesinslaget i ”köket”. Detta används för vad Wieten och 
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Pantti (2005) pekar ut som karaktäristiskt för morgontv, nämligen att få det att verka som att 

gästerna i programmet är där för att umgås med programledarna som vänner. 

De scenmiljöer och de attribut som används tillsammans med den journalistiska 

approachen konstruerar inslagen med utgångspunkt i en vardaglig miljö som tittarna 

förväntas kunna relatera till. Det är i den här miljön som materialets fyra teman 

framkommit. 

6.2 Teman 

I materialet går det att urskilja fyra återkommande teman utifrån de diskursiva valen i 

avsnittens språkanvändning. Till att börja med framställs alkohol som den normativa 

drycken i sammanhanget. Om alkoholfria drycker presenteras är det som alternativ till de 

föredragna alkoholhaltiga dryckerna. Utifrån alkoholens normativa roll går det sedan att se 

tre teman som förstärker den normen. Dels konstrueras tittarna som alkoholkonsumenter 

och dels konstrueras konsumentupplysningen om drycker som folkbildning. Det fjärde temat 

innebär att alkohol framställs som något exklusivt som är till för eliten i samhället. Nedan 

presenteras först ett semantiskt nätverk som visar temanas relation till varandra och sedan 

de fyra temana med utgångspunkt i studiens metodologiska begrepp.  

 

Figur 6.2, semantiskt nätverk 

6.2.1 Alkohol som norm 

I alla avsnitten konstrueras de alkoholhaltiga dryckerna som norm. Flera olika typer av 

språkanvändning legitimerar alkoholen som föredragen måltidsdryck. Framförallt märks 
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alkoholnormen i det faktum att TV4 aldrig har alkoholfria alternativ och att SVT främst 

benämner dem som just alternativ till de alkoholhaltiga dryckerna. 

I TV4:s dryckesinslag sker en utelämning av drycker utan alkohol. Inga alkoholfria 

dryckesval presenteras i avsnitten. Under presentationen av de alkoholhaltiga dryckerna 

hälls de upp i glas och delas sedan ut till samtliga i bild. I det skedet provsmakas alltid 

dryckerna och alla inbjuds att tycka till om dem. De lexikala valen som används i 

utlåtandena är alltid positiva. Beteendet konstruerar att dricka alkohol under sändning i 

morgontv som en självklarhet. Drickandet framställs också i en kulturell kontext genom 

lexikala val som ”Oj! Det blev fredag!” (Nyhetsmorgon 9 oktober) vilket en gäst säger efter 

att ha smakat av ett alkoholhaltigt vin. När en av programledarna avslutar sändningen sägs 

det med orden ”en sån fest!” (Nyhetsmorgon 9 oktober) vilket visar på de rådande sociala 

konventionerna att dricka alkohol på fredagar och i festliga sammanhang. De kulturella 

kopplingarna förstärks i samma avsnitt av att alla förutom en av dryckesexperterna höjer sina 

glas till en skål och dricker som ett avsked till tittarna.

 
De medverkande skålar, Nyhetsmorgon, 9 oktober 

När drycker utan alkohol presenteras i SVT benämns de specifikt som alkoholfria vilket är en 

överlexikalisering. Genom att programledarna och experterna väljer att förtydliga när 

drycker är alkoholfria och sällan nämner något om alkoholhalt i samband med alkoholhaltiga 

drycker, menas indirekt att drycker är alkoholhaltiga om inget annat påtalas. Detta blir en 

rådande konvention där alkoholhaltiga drycker är norm och alkoholfria drycker är 

normavvikande. 

Expert: Vi har en alkoholfri veteöl [ALLA FLASKORS ETIKETTER] till den här pizzan och ett [ZOOMAR IN 

PÅ ETIKETTERNA, FRÄMST ÖLET] alkoholfritt portugisiskt vin som heter Two rivers som kan funka 
jättebra till lamm 

Programledare 1: Avalkoholiserat eller hur, vad är det? 
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Expert: Ja man kör det i centrifug. Kort sagt så att säga. Det är väldigt. Spinn and cool. Det är en väldigt 
besvärlig process det är svårt att bli av med alkoholen utan att all smak försvinner. Men det här har lyckats 
ändå ganska bra. Men nu ska vi ha efterrätt. (Gomorron Sverige 2 oktober) 

Experten i exemplet nämner bara namnet på vinet och inte på ölet. För de alkoholhaltiga 

dryckerna nämns alltid namn och i det här specifika avsnittet nämns även priser. Det som 

betonas är att dryckerna är just alkoholfria alternativ till de normativa alkoholhaltiga 

dryckerna. Överlag går det att säga att språkanvändningen i presentationerna för de 

alkoholhaltiga dryckerna är mycket utförligare än för de alkoholfria och det skapas en känsla 

av elegans och positiva associationer. 

Expert: Men vinet! Det kommer från, inte från Jämtland kan jag säga. [ZOOMAR IN PÅ ETIKETTEN] Utan 
det kommer från Alsace i nordvästra Frankrike. Och där finns en druva som heter Gewurztraminer. En 
mycket speciell druva. Det är lite så här love or hate. Det är som koriander. Folk tycker om det eller inte. 
Och det här. Den är ju väldigt kryddig. Aromatiskt. Den luktar. Jag brukar jämföra med om du haft en 
bukett doftande rosor. När de har gått en dag för länge. Det är den aromaten 

Programledare 1: Åh vilken införsäljning Håkan! 

Programledare 2: Ja! 

Expert: ja det är lite parfymerat och kryddigt så här. Och sen blir de här druvorna ganska låg syra så vinerna 
blir mer feta än friska. Också har de ofta tämligen hög alkohol. Och sen har de lämnat kvar i det här vinet 
en liten gnutta sötma. Det är inte alldeles torrt. Det är friskt. Uppfriskande. Men det har en liten gnutta 
sötma och den sötman är precis vad som behövs för att ta hand om ansjovisen här. Så vill man dricka vin 
till det här så är det en Gewurztraminer det här heter Hubert Beck och det finns flera att välja på. Men det 
här är ett bra vin. [ALLA FLASKOR SYNS] 95 kronor. Och serveras absolut kylskåpskallt. (Gomorron Sverige 
2 oktober) 

De värdeladdade orden och användningen av liknelser och metaforer skapar en helt annan 

relation till dryckerna än om de bara presenterats med namn. Genom att påtala egenskaper 

och måla upp liknelser som tittarna kan relatera till får de en uppfattning om hur dryckerna 

smakar även innan de provat dem själva. Den enda värdeladdade beskrivningen av vinet 

utan alkohol är att det ”kan funka jättebra till lamm” (Gomorron Sverige 2 oktober). Direkt 

efter går experten in på att det är svårt att hitta ett bra alkoholfritt alternativ då processen att 

avalkoholisera drycker är ”väldigt besvärlig” (Gomorron Sverige 2 oktober) och tar bort stora 

delar av smaken. Det här medför att de alkoholfria dryckerna främst framställs som sämre 

alternativ gentemot de alkoholhaltiga dryckerna. Utifrån beskrivningen av framställningen av 

alkoholfria drycker lämnas tittarna med uppfattningen att det är en besvärlig och svår 

process att få fram ett gott alkoholfritt alternativ. Men att det alternativ som presenteras i 

avsnittet ”lyckats ändå ganska bra” och att det ”kan funka” (Gomorron Sverige 2 oktober) till 

maten som presenteras. 

De skilda språkanvändningarna för beskrivningarna av dryckerna med respektive utan 

alkohol visar tydligt hur dryckerna värderas olika. Expertens engagemang kring de 

alkoholhaltiga dryckerna visar på kunskap, vilket tyder på att experten använder sin 
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expertröst främst för att presentera de alkoholhaltiga dryckerna. Enligt vad Reyes kallar 

legitimering genom expertröst (2011) legitimeras alkoholhaltiga drycker i högre grad än 

alkoholfria, eftersom experterna väljer att fokusera på de alkoholhaltiga dryckerna. 

En av experterna i TV4:s avsnitt använder övervägande ett informellt språk där han använder 

sig av värdeladdade ord. Han pratar om ett öl som något ”utomordentligt charmigt” och att 

det har ”blommiga humledoftande toner” (Nyhetsmorgon 2 oktober) och liknar det andra 

ölet vid smaken av apelsin och tallbarr. I sina beskrivningar av dryckerna använder experten 

liknelser och språkliga resurser från poesins diskurs samt exempelvis de positivt laddade 

uttrycken ”elegant” och ”delikat” (Nyhetsmorgon 2 oktober). Han tillskriver även dryckerna 

egenskaper som om de vore subjekt snarare än objekt, då han pratar om dem som 

”jätteroliga” och ”djärva” (Nyhetsmorgon 2 oktober). 

Ett annat grepp som konstruerar alkoholhaltiga drycker som norm är att presentera dem i 

vardagliga sammanhang, vilket förekommer i alla avsnitten. Den journalistiska approachen 

för morgontv är att rapportera vardagligt och lättsamt, vilket även gäller för dryckesinslagen. 

Ett exempel på hur den lättsamma stämningen skapas är när en av experterna i SVT ska hälla 

upp en dryck. Serveringsmetoden är speciell och används specifikt för den här typen av dryck 

och inom en viss dryckeskultur. 

Expert: Och grejen är då att, nu kommer min stora utmaning här, det är för att den här, den är ju stilla. 
[CIDERETIKETT I EXPERTENS HAND] Så vill man ändå få lite fluffighet i den, lite bubblor i den. 

Programledare 1: Mhm. [EXPERT] 

Expert: Så då finns det något som heter escanciador som är en, om man har varit i San Sebastian eller 
däromkring  

Programledare 2: Ja  

Expert: Så vet man att när man beställer cider så häller [HÖGERVINKEL] de upp det på ett speciellt sätt för 
att liksom slå in bubblor i cidern i glaset. [EXPERT] 

Programledare 1: Escanciador? 

Expert: Exakt. 

Programledare 1: Mm 

Expert: Och då häller man upp det då i ett glas så här. (TAR ETT GLAS OCH BÖRJAR HÄLLA FRÅN HÖG HÖJD) 

(Gomorron Sverige 30 oktober) 



 

38 

 

 

 

I samband med serveringen spiller experten en del av drycken på golvet. Kocken föreslår att 

de ska kasta pintxos1 mot varandra vilket får en av programledarna att likna situationen vid 

en ”studentfest” (Gomorron Sverige 30 oktober). Ordet sägs i en skämtsam ton under en 

sprudlande stämning och får det inte att låta som något negativt, snarare något galet och 

uppsluppet. Lexikala val av den här karaktären skapar en lättsam stämning som tittarna kan 

relatera till. I och med att misstaget där experten spiller på golvet påpekas vid flertalet 

tillfällen i avsnittet visar det på den konstruerade form som ett studio-inspelat inslag innebär 

samt att programmet sänds live. 

En av programledarna i TV4 tenderar att journalistiskt styra samtalen genom vardagliga 

påståenden eller frågor som vanligtvis inte ställs av journalister. Exempelvis säger 

programledaren ”Jag blev lite sugen på öl” eller frågar experten om ”Den här pilsnern som du 

har med dig?” (Nyhetsmorgon 9 oktober) när det är dags att gå från vintips till öltips. 

Samtalen i studion framstår genom dessa lexikala val ännu mer som vardagliga 

konversationer mellan vänner eller bekanta. Programledaren tenderar även att förklara vad 

experterna precis sagt, fast med en mer informell språkanvändning. Exempelvis förtydligas 

vad experten menar med att det blir kaos om man har samma vin till en ost med marmelad 

och en ost utan marmelad genom att hävda att ”Kaos är ett annat ord för skitäckligt” 

(Nyhetsmorgon 9 oktober). 

I ett av SVT:s avsnitt säger experten: ”Som vanligt har jag gjort ett alkoholfritt alternativ, 

men också några drycker som passar till [maten]” (Gomorron Sverige 30 oktober). Indirekt 

menas att den alkoholfria drycken inte passar till maten som lagas och att det bara är de 

alkoholhaltiga dryckerna som räknas. Att endast de alkoholhaltiga dryckerna benämns som 

just drycker gör att de alkoholfria dryckerna inte konstrueras som drycker. Ett annat exempel 

som förekommer sägs av en programledare när experten redan har visat det alkoholfria 

alternativet. Hon frågar: ”Har du något bra som man skulle kunna dricka till det här?” 

(Gomorron Sverige 30 oktober). Motsatsen till bra är dåligt och då hon redan har fått ett 

alternativ i form av den alkoholfria drycken innebär det indirekt att hon säger att det 

alternativet var ett dåligt alternativ och att hon nu behöver få ett bra istället. De här båda 

exemplen klassas som strukturella motsättningar då endast den alkoholhaltiga drycken 

konstrueras som dryck och dessutom som en bra dryck. Alkoholfria drycker räknas inte ens 

som drycker och blir indirekt negativt beskrivna. Det är tydligt att endast den ena delen av 

strukturella motsättningen beskrivs och räknas in i dryckesinslagen. Experten fortsätter 

                                                        

1 Pintxos är den baskiska stavningen på det som i större delen av Spanien stavas pinchos. (Språkrådet. 
(2015, 7 december). Pintxos är den baskiska stavningen… [Twitter-inlägg]. Hämtad från 
https://twitter.com/Sprakradgivning/status/673795963178360832) 
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sedan att hänvisa till det alkoholfria alternativet som just ett alternativ. I förklaringen ”Det 

här är egentligen tänkt för att kopiera eller för och göra ett alkoholfritt alternativ till 

[drycken,] som då är en väldigt klassisk dryck till den här typen av mat” (Gomorron Sverige 

30 oktober) framkommer det tydligt att det alkoholfria alternativet inte är det alternativ som 

är i fokus i inslaget då det framställs som en kopia av det alkoholhaltiga originalet. 

Exemplet ”Som vanligt har jag gjort ett alkoholfritt alternativ, men också några drycker som 

passar till [maten]” (Gomorron Sverige 30 oktober) kan även klassas som en självklarhet. Det 

är givet att inslaget ska innehålla så väl alkoholfria som alkoholhaltiga exempel. Men det går 

också att tolka det som att experten säger att det är de alkoholhaltiga alternativen som är de 

exempel som passar till maten, inte de alkoholfria. Att de alkoholhaltiga dryckerna benämns 

som just drycker och inte alkoholhaltiga drycker gör dem till självklara och de alkoholfria 

alternativen till normavvikande. 

I varje avsnitt finns visuella språkliga resurser, så som en vinglassymbol, vinglas i 

inslagsvinjetten, flasketiketter som zoomas in och flaskor som hela tiden är synliga i 

scenmiljön, vilka bidrar till att alkohol presenteras som en självklar dryck. Den vardagliga 

och familjära studiomiljön och de språkliga grepp som används för att bryta ner barriären 

mellan tv-studio och tittare sätter den självklara alkoholhaltiga måltidsdrycken i en 

vardagsmiljö som tittarna förväntas relatera till som sin egen. 

 
Inzoomade etiketter och  Vinglas i mat- och dryckesvinjetten, 

vinglassymbol, Nyhetsmorgon  Gomorron Sverige 

Mat- och dryckesinslagen sätter en standard för vad tittarna ska laga på fredagskvällen och 

vad de ska dricka till. De expertröster som tas med för att legitimera budskapet i inslagen är 

där för att i allmänhet presentera alkohol och i synnerhet vin som dryckestips till mat. 



 

40 

 

 

 

Tillsammans med inslagens ”tips”-karaktär och att vin målas upp som en självklar 

måltidsdryck genom språkliga val, gör den bristfälliga presentationen av alkoholfria 

alternativ att avsnitten genomgående legitimerar alkohol som måltidsdryck. Slutligen är det 

bara de alkoholhaltiga dryckerna som presenteras med pris och av de totalt tre alkoholfria 

dryckerna i de fyra avsnitten benämns endast en alkoholfri dryck med namn. På så sätt tipsas 

det främst om den alkoholhaltiga konsumtionen, vilket utvecklas i nedanstående avsnitt. 

6.2.2 Tittarna som alkoholkonsumenter 

SVT:s dryckesinslag anses vara konsumentupplysning där namn och priser på dryckerna 

presenteras muntligt av experten. TV4:s dryckesinslag konstrueras som detsamma eftersom 

de, verbalt och skriftligt, presenterar namn och priser på dryckerna samt Systembolagets 

varunummer för dem. Utifrån detta bemöts tittarna som konsumenter, vilket gör att 

dryckesinslagens journalistik, sett ur Strömbäcks och Jönssons modell (2005), främst är i 

marknadens tjänst. Som redan konstaterats är alkoholhaltiga drycker normativa, vilket 

tillsammans med att inslagen bemöter tittarna som konsumenter skapar en utgångspunkt för 

inslagen där tittarna är alkoholkonsumenter. 

I och med att det i flera avsnitt påtalas vad de alkoholhaltiga dryckerna kostar och att de 

finns på Systembolaget bemöts tittarna som konsumenter, men då specifikt som 

alkoholkonsumenter. Tittarna ges inte samma möjlighet att konsumera de alkoholfria 

alternativen då dessa antingen inte går att köpa eller inte presenteras utförligare med pris 

och namn. 

Programledare 1: Mm. Och vill man göra någonting själv hemma så gör man det där fantastiska rosa eh, 
saften. 

Kock: Den här (PEKAR PÅ GLASET MED DET ALKOHOLFRIA ALTERNATIVET) 

Expert: Ja exakt. Då har jag tänkt att göra någonting som liknar cidern i karaktär som har den här höga 
syran 

Programledare 1: Mm 

Expert: Men också en touch av äpple. Så då har jag tagit en, i råsaftcentrifugen, Ingrid-Marieäpplen med lite 
röd färg blir det och bra syra och sen så toppat det med lite lime och lite citron och sen hällt i lite 
mineralvatten. (Gomorron Sverige 30 oktober) 

I konsumentupplysningen av dryckerna i det här avsnittet är det alkoholfria alternativet en 

dryck som inte går att köpa utan tittarna måste tillverka den själva. Som tidigare konstaterats 

nämns inte priser och bara ett av namnen på de alkoholfria dryckerna i det andra avsnittet i 

SVT. Det här tyder på att programmet förespråkar alkoholkonsumtion och att det alkoholfria 

drickandet inte konstrueras som konsumtion. 
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När respektive dryck presenteras i TV4 visas flasketiketterna för dryckerna tydligt. Skärmen 

delas upp i två rutor där respektive flasketikett visas parallellt med ”standardrutan” för 

inslaget och en skylt med dryckens namn, varunummer och pris, samt en symbol som 

föreställer ett fyllt vinglas. 

 
Tvådelad bildskärm, Nyhetsmorgon 9 oktober 

Skyltarna består dels av lexikala val i och med den skrivna texten och dels av visuella tecken. 

Sammantaget förstärker de det verbala och visuella språket i studion, vilket gör att tittarna 

ytterligare cementeras som alkoholkonsumenter. I SVT zoomas etiketterna in och 

informationen om pris och namn är endast muntligt förmedlad via experten. Ibland frågar 

programledarna efter pris om det inte redan påtalats. 

I ett av Nyhetsmorgons avsnitt presenterar experten ett vin som började säljas samma dag 

som inslaget sändes. 

Expert: [Vinet] Packar generös frukt (SKYLT: GAIA EKO 2013 ARGENTINA 99100 139:-) mörka plommon, 
svarta vinbär och fat. Alltså det här är ett bom bom vin för 139 spänn eller hur!? 

Programledare: Bra 

Expert: 99 100, har premiär på Systembolaget I DAG! Och här är det! 

Programledare: Då gäller det att snabba på nu då 

Expert: Och klockan är inte tio än! (EXPERTEN TITTAR PÅ SIN KLOCKA) (Nyhetsmorgon 2 oktober) 

Här uppmuntrar programledaren till konsumtion varpå experten bemöter dennes 

uppmuntran genom att påpeka att klockan inte är tio än, vilket går att tolka som en 
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hänvisning till att Systembolaget inte har öppnat ännu2. Alkoholkonsumtion förutsätts ha en 

stor roll i tittarnas liv. Generellt baseras programmen på att det finns en efterfrågan hos 

tittarna att få tips om alkohol i samband med mat. En av programmens konsekvenser blir 

därmed att de upplyser alkoholkonsumenterna om olika alkoholhaltiga dryckesalternativ, 

vilket även konstrueras som folkbildning. 

6.2.3 Dryckestips som folkbildning 

Ett tydligt tema som framförallt framträder i ett av TV4:s avsnitt, men som även förekommer 

i de andra avsnitten, är det folkbildande temat. Då de medverkande använder lexikala val 

från utbildningens och politikens diskurser för att skapa bilder av alkohol konstrueras 

inslagen som folkbildning. I grunden är det här ett tema som motiverar att dessa typer av 

inslag sänds. Genom att inslagen konstrueras som folkbildning går det att motivera att 

dryckesinslagen är medieinnehåll som tittarna behöver ta del av. Att båda programmen 

använder sig av experter som ”lärare” skapar en form av Reyes (2011) kategori legitimering 

genom expertröster. Experterna/lärarna är därmed grunden för att inslagen konstrueras som 

folkbildning. Det faktum att båda programmen tagit in experter vars expertis är alkohol gör 

att alkohol som bildningsämne legitimeras. 

När de alkoholhaltiga dryckerna presenteras och bedöms i programmen används främst 

formella lexikala val. Det formella språket som används är kopplat till öl- och vindiskurser 

och förutsätter att tittarna behöver kunskap om dessa typer av drycker. Överlag så 

presenteras de alkoholhaltiga dryckerna med längre berättelser eller beskrivningar, medan 

de alkoholfria presenteras som alternativ och därmed får mindre fokus. Exempel på mer 

utförliga förklaringar är: 

Expert: Och då är norra Spanien då Baskien och Asturien ett av de områden i, som har den längsta 
cidertraditionen i Europa också som dricker mest cider. Och det intressanta är att deras cider är väldigt, 
väldigt speciell i stilen till skillnad från den cider vi oftast är vana vid så är den oftast stilla. Så inte 
mousserande. (Gomorron Sverige 30 oktober) 

Expert: Och sån här typ av öl då som jag har tagit fram just här. Och den här ölen är en old Ale. Och 
kommer från bryggeriet Founders. Och den här typen av öl har legat på fat. Man har också använt sig av 
melass som är då från sockerrör. Så du har en liten sötma i den. Och det är det som gör att den passar så 
oerhört bra till den här sältan i osten. (Nyhetsmorgon 9 oktober) 

Båda dessa exempel visar på experternas breda kunskap i ämnet alkohol och hur deras 

språkanvändning tydligt kan kopplas till utbildning. I och med att experterna presenterar 

specifika fakta som tittarna kan lära av blir det tydligt att relationen mellan expert och tittare 

                                                        

2 Systembolaget öppnar 10.00 på fredagar. (Systembolaget. (u.å.). Hitta butik och ombud. Hämtad 6 
december, 2015, från http://www.systembolaget.se/butiker-ombud/) 
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blir jämförbar med den relation som finns mellan lärare och elever. Dock är ämnet 

fortfarande alkoholkonsumtion, vilket gör att tittarna i grunden bemöts som 

alkoholkonsumenter. 

När de alkoholhaltiga vinerna presenteras väljer experterna att prata om druvsorterna och 

vinets egenskaper snarare än det specifika märket. 

Expert: Det andra är en nykomling som kom nu 1 september. Det är ett grekiskt vin. 

Programledare 2: Oj 

Expert: Kir Yianni som har ett jättekonstigt namn som jag inte ger mig på att uttala [ETIKETTEN] men en 
Kir Yianni 

Programledare 1: Ktima Kir Yianni. 

Expert: Och Lotta som är duktig på vin så fort du hör: Jaha, grekiskt. Då är säkert Xinomavro inblandat 

Programledare 2: Det hade jag, jag hade det på tungan! 

Expert: Eller hur? Jag förstod det.  

[...] 

Expert: och sen är det lite andra druvor det är [ALLA FLASKOR OCH ETIKETTER] lite Syrah och lite Cab i 
det här. Men det är i huvudsakligen Xinomavro som är den bästa av dom grekiska rödvinsdruvorna. Och 
grekiskt rödvin har vi väldigt lite av i Sverige. 

[…] 

Expert: Men det är värt att upptäcka. Det smakar inte alls som det här bittra billiga som man köper på 
öarna där nere utan det här är ett välgjort. Elegant ganska klassiskt ganska stramt. Det finns strävhet i det 
här. Så när man smakar på de här och känner oh! [ETIKETTEN] Det här var mycket det var lite barskt också 
får man det till maten och då mjukas det här upp av fettet av saltet 

Programledare 2: Mm vad roligt. Vad kostar det? (Gomorron Sverige 2 oktober) 

I exemplet nämns märket på vinet bara i förbifarten. Istället fokuserar experten på vinets 

egenskaper och druvsorter vilket därigenom klassas som viktig kunskap. I och med att fokus 

ligger på druvorna och vinets karaktär faller övrig viktig kunskap bort. Exempelvis nämns 

ingenting om alkoholens effekter på kropp och sinne. Det blir en form av utelämning som 

ytterligare visar på att tittarna ska utbildas som alkoholkonsumenter snarare än 

välinformerade medborgare med en objektiv syn på alkohol. 

I ett av avsnitten förklaras serveringsmetoden escanciador som kommer från en spansk 

dryckeskultur. I det här avsnittet får experten tydligt en utbildande roll, då han utbildar och 

kultiverar tittarna i andra dryckeskulturer och specifikt lär ut en serveringsmetod som få har 

kunskap om i Sverige. I detta exempel blir det tydligt att SVT vill utbilda sina tittare och lära 

dem nya kunskaper. Utbildningen som tittarna tar del av i detta fall är en metod för att 

servera, och indirekt konsumera, alkohol. 
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Programledarna i båda programmen hänvisar ofta till sig själva och tittarna som ”vi”, alltså 

som en del av ett kollektiv av elever som behöver undervisning. Det fungerar som ett grepp 

från morgontv-genren där tittarna och programledarna ska vara på samma nivå, det ska 

kännas vänskapligt och familjärt, programledarna ska kännas nära och äkta. ”Vi”-et fungerar 

också som något legitimerande. När programledarna pratar om att ”vi” brukar göra si eller så 

legitimerar de vad tittarna förväntas ”bruka göra”. Beteendet och kunskapen som de och 

experterna förespråkar legitimeras som det rätta för tittarna att göra och veta. 

I ett av avsnitten tar programledarna vid ett flertal tillfällen in lexikala val från 

utbildningsdiskursen och den politiska diskursen. De menar att ”svenska folket behöver 

undervisning” i ämnet: ”vad ska man dricka till sin ostbricka” (Nyhetsmorgon 9 oktober). Att 

det finns ett ämne som hela svenska folket behöver ta del av är en språklig resurs från den 

politiska diskursen. Utifrån de lexikala valen målas flera självklarheter upp: att svenska 

folket regelbundet brukar äta ostbricka, att de brukar dricka rödvin till sin ostbricka samt att 

svenska folket behöver undervisas i vilka andra drycker än rödvin som passar till ost. Även 

dryckesexperterna använder lexikala val som stödjer de självklarheter som programledarna 

målat upp. De poängterar ”vikten [av] att ha olika drycker till olika ostar. För vi är vana här 

just i Sverige kanske att ha alla olika ostar på en tallrik” (Nyhetsmorgon 9 oktober). Dels 

förstärks bilden av att ostbricka är något som det finns en vana av att äta och dels skapas en 

självklarhet kring att det behövs undervisning i ämnet alkoholhaltiga drycker och ostbricka. 

Utbildningsdiskursen som används i det här avsnittet i kombination med den politiska 

diskursen konstruerar avsnittets budskap som om det vore folkbildning. Tittarnas roll som 

konsumenter påtalas inte lika ofta som tittarnas behov av undervisning i egenskap av ost- och 

alkoholkonsumenter. Då inslaget konstrueras utifrån en självklarhet där en programledare 

konstaterar att ”svenska folket behöver undervisning” (Nyhetsmorgon 9 oktober) i vilka 

drycker som passar till ostbrickan så målas tittarnas roll direkt upp som elever i behov av 

utbildning. Dock är ämnet fortfarande alkoholkonsumtion vilket gör att tittarna i slutändan 

fortfarande bemöts som alkoholkonsumenter. Men inslagen motiveras ändå genom att 

konstrueras utifrån språkliga resurser från diskurser inom utbildning och politik. Utifrån 

Strömbäcks och Jönssons kategoriseringar (2005) går det att skilja på hur journalistiken i 

programmen konstrueras och hur den faktiskt verkar. I och med att de vänder sig till tittarna 

som konsumenter verkar deras journalistik i marknadens tjänst. Men genom att konstruera 

dryckesinslagen som folkbildning försöker de måla upp journalistiken som att den verkar i 

demokratins tjänst. 
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6.2.4 Alkohol som något exklusivt 

Genomgående för de fyra avsnitten är att de bilder som målas upp av alkohol är exklusiva och 

att alkohol som ett fenomen är något för en elit i samhället. Konstruktionen av 

alkoholkonsumtion är som något exklusivt och eftersträvansvärt. Detta framkommer genom 

olika lexikala val och värdeladdade ord samt de självklarheter som uttrycks i avsnitten. 

Programledarna förklarar genomgående i ett avsnitt vad som är ”fel” att dricka till ostbricka. 

Programledare 1: Ja för du hävdar att folk, ja de drar upp rödtjutet med en gång och det är felaktigt. 

Programledare 2: Slentrianmässigt drar upp en flaska rödtjut så här nu har vi en ostbricka och det blir ju fel. 
(Nyhetsmorgon 9 oktober) 

Genom deras informella lexikala val fastställer de dels att ostbricka är något som tittarna 

förväntas äta regelbundet och dels målar de upp att ”folk” gör fel genom att ta fram rödvin. 

Detta återkopplas till utbildningsdiskursen då programledarna i exemplet agerar som lärare. 

Här skapas en ”vi”- och ”dom”-känsla där ”dom” i sammanhanget är något negativt som ”vi”-

et inte vill förknippas med. ”Vi”-et blir i det här fallet en exklusiv skara som tittarna ska vilja 

tillhöra. Det här är en legitimering genom känslor. Dock använder båda programledarna ett 

informellt språk när de förklarar vilka som gör fel. När de menar att ”folk” slentrianmässigt 

tar fram ”rödtjutet” till ostbrickan, använder de ett informellt språk. De informella lexikala 

valen visar på att de som gör ”fel” är mer vardagliga och inte lika lärda inom ämnet. I och 

med att de konstruerat alkoholkonsumtion som något allmänheten bör ha kunskaper om 

framställs de som inte har rätt kunskap inom ämnet som obildade. Den genomgående 

lexikala strategin i avsnittet är alltså att genom formella lexikala val konstruera 

alkoholkonsumtion som ett ämne tittarna behöver ha kunskap om och något som är 

exklusivt. Genom de informella lexikala valen förkastas de obildades okunskap. 

I båda programmens språkanvändning förekommer även strukturella motsättningar som 

tyder på att de riktas till eliten. Ett exempel på detta är från ett SVT-avsnitt där experten 

förtydligar att ölet som presenteras är ett ”finöl”, vilket indirekt innebär att det även finns 

”fulöl”. Genom att kalla ölet för ett finöl skapar experten en känsla av att det är ett lite 

elegantare och exklusivare öl det handlar om. 

Att ostbricka är något som brukar ätas och att det brukar drickas rödvin till framkommer, 

som tidigare nämnts, i ett av TV4:s avsnitt som en konstruerad självklarhet. Hela 

dryckesinslaget grundas på att självklarheten gäller för samtliga på plats i studion och alla 

som tittar. Under avsnittet konstaterar programledarna: 

Programledare 1: Det såg ut som den perfekta fredagsmysrätten. Om man nu inte väljer ost. Vilket vi 
kommer göra lite senare i dag. 
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Programledare 2: Ja. Och det är ganska många som säger då, nu gör vi en fin liten ostbricka också tar vi 
fram ett bra rödtjut till det. Fel! (HYTTER MED FINGRET) (Nyhetsmorgon 9 oktober) 

I exemplet specificerar ingen av programledarna vilka som menas med ”många”. Detta 

skapar en generalisering kring att det här är ett beteende som allmänheten innehar. Dock är 

ostbrickor inget som gemene man regelbundet äter en fredagskväll istället för middag och det 

tyder på att programmen vänder sig till en nischad målgrupp som kan klassas som elit i 

samhället. Språkanvändningen under inslaget skapar sedan fler elitmarkörer. Portvin och 

champagne uttrycks vara drycker som passar till allt. Den champagne som rekommenderas i 

avsnittet kostar 369 kronor per flaska och är endast en av tre drycker som ska konsumeras till 

en ostbricka. Även om de andra dryckerna är billigare har experterna tidigare i avsnittet 

konstaterat att alla drycker är nödvändiga för en perfekt ostbricka. Då alla tittare troligtvis 

inte har råd att införskaffa alla föreslagna drycker till de priserna blir konsekvensen att 

programmet riktar sig till höginkomsttagare i samhället. 

Relationen mellan expert och tittare upplevs i alla avsnitten som att experterna överlag 

pratar till en målgrupp som är medelklass eller över. Exempelvis tyder uttalandet ”Om man 

har varit i San Sebastián eller däromkring så vet man att […]” (Gomorron Sverige 30 oktober) 

på att målgruppen förutsätts ha råd att resa och därmed få exklusiv, men självklar, kunskap. 

Ett dryckesinslag i TV4 presenteras som ”Drycker som passar till vilt” (Nyhetsmorgon 2 

oktober) där det genomgående hänvisas till jakttemat genom att prata om dryckerna som 

”rådjursöl” eller att de ”passar jägaren [...] alldeles perfekt” (Nyhetsmorgon 2 oktober). Den 

mat som presenteras i inslaget är en parisare gjord på dovhjort och en rådjurstartar med 

ostronkräm. Den här typen av exklusiv mat som presenteras med specifika lexikala val tyder 

på att programmen vänder sig till en viss typ av publik som består av tittare från överklassen 

och övre medelklass. 

6.3 Sammanfattning 

Slutligen går det att fastslå att alkohol konstrueras diskursivt genom språkanvändningen 

inom morgontv:s genre utifrån de fyra presenterade temana. Det första och mest 

grundläggande är att alkoholhaltiga drycker fastställs som norm. Det märks i tipsen att 

alkoholhaltiga drycker är det föredragna och att de alkoholfria alternativen är just alternativ 

för dem som inte kan dricka alkohol. På så sätt framställs alkohol just som den föredragna 

och normativa måltidsdrycken. Detta tema genomsyrar resterande teman som målar upp 

olika konstruktioner av alkoholens normativa roll. 

Då inslagen skapar en norm av alkoholkonsumtion medför det att de samtidigt exkluderar 

flera grupper av människor från morgontv:s karaktäristiska ”vi”-känsla. Det vill säga alla som 

inte kan, vill eller får konsumera alkohol av allt från religiösa till biologiska skäl. Därtill 
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exkluderas de alkoholkonsumenter som inte tillhör samhällets elit och de som inte har 

förförståelse eller tillräcklig kunskap kring alkoholhaltiga drycker. Detta rättfärdigas genom 

att inslagen och deras journalistiska bidrag i samhället konstrueras som folkbildning då de 

förespråkar alkoholkonsumtion och legitimerar konsumtionen med hjälp av olika språkliga 

val. Detta kan innebära konsekvenser för samhället och svenska mediers demokratiska roll, 

vilket utförligare kommer att diskuteras i det avslutande kapitlet. 
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7. Slutdiskussion 
Det här kapitlet utgår från den lucka som studien ämnar fylla, nämligen forskning rörande 

morgontv och alkohol. Slutdiskussionen fokuserar dels på morgontv:s format och hur det 

ramar in medieinnehållet och dels på hur specifika bilder av alkohol kan tas emot. 

Avslutningsvis diskuteras följderna av den typ av journalistik som bedrivs i programmen i 

förhållande till vilken typ av journalistik som enligt tidigare forskning bör bedrivas i en 

demokrati. 

Studiens akademiska bidrag finns dels inom den kvalitativa medieforskningen och specifikt 

inom utvecklingen av studier på morgontv, och dels i och med teoretiseringen av de 

diskursiva teman i mediers bilder av alkohol framställs inom. I och med att alkohol framställs 

utifrån olika diskurser och framförallt konstrueras som något föredraget och normativt, är 

studiens resultat ett verkligt bidrag i nämnd teoretisering. 

Den här studiens resultat visar på att de bilder av alkohol som framställs i svensk morgontv 

förmedlas med ett språk som är lättsamt och familjärt och i en vardaglig kontext. Utifrån 

tidigare forskning på morgontv-genren tyder formatet på att de normer och beteenden som 

förespråkas är lättare för tittarna att ta till sig av, se Harrington, 2010. Till skillnad från 

nyhetsmedier som så tydligt utspelar sig i den medialt offentliga sfären hamnar morgontv:s 

innehåll i gränslandet mellan den offentliga och privata sfären. Exempelvis upplever sig 

tittarna ha en vänskaplig relation med programledarna (Harrington, 2010). Om Harringtons 

resultat appliceras på den här studiens material innebär det att dryckesinslagen är av en 

sådan karaktär som tittarna lättare tar till sig av. Det gör att det som förmedlas upplevs inom 

en annan social kontext där alkoholkonsumtion tydligt legitimeras som en social konvention. 

Det här visar på att den typ av journalistisk approach som används, i hög grad, kan legitimera 

de bilder som förmedlas. Utifrån den här studiens fokus går det inte att dra några slutsatser 

kring morgontv:s effekter, då detta inte varit studieobjektet. Men den här studiens resultat 

går att belysa utifrån studier som behandlar hur tittare tycks minnas olika konstruktioner av 

alkohol. Positivt framställda bilder av alkohol är lättare att minnas för de mottagare som 

relaterar till någon eller några av karaktärerna i det specifika mediet (Russell, Russell & 

Grube, 2009). Detta innebär att medier som framställer alkohol som något positivt vars 

frontfigurer är lätta att relatera till kan få liknande konsekvenser. Den här studiens resultat 

visar att alkohol nästintill uteslutande framställs positivt och att programledarna är familjära 

i sin framtoning. Om resultaten från tidigare nämnd forskning är så pass generella att de går 

att applicera på den här studiens material kan det få konsekvenserna att de förmedlade 

budskapen även legitimeras och anammas av tittarna som sociala normer. I och med att det 

konstrueras som självklart att konsumera alkohol i morgontv och att alkohol ses som en 
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given måltidsdryck kan det göra att tittarna skapar en självklar och okritisk relation till 

alkohol i sina liv. Att alkoholkonsumtion konstrueras som ett självklart inslag på fredagar kan 

påverka tittarnas, och i slutändan samhällets, konventioner och kulturer kring alkohol. Både 

genom att reproducera redan rådande normer och värderingar men också genom att skapa 

nya. Det här kräver dock vidare forskning framförallt på effekterna hos tittarna. Men utifrån 

den forskning som finns på områdena morgontv och alkohol och utifrån den här studiens 

resultat går det att diskutera konsekvenserna vilka kan ligga till grund för en hypotes i 

kommande forskning. 

Dryckesinslagen i studien framställer alkoholkonsumtion i samband med mattips. Det är 

trots allt i grunden mat- och dryckesinslag och inte enbart dryckesinslag. Det skulle kunna 

tyda på att programmen framställer en relativt sund bild av alkoholkonsumtion, där de 

förespråkar att dricka alkohol i samband med måltider. Sigfridsson (2005) skriver i sin 

doktorsavhandling att dryckestips i medier kom till för att förespråka en sundare konsumtion 

än vad som då rådde i samhället. I samband med en skiftning till en liberal syn på alkohol 

framställdes alkoholproblem som individens ansvar och inte statens. Medierna ville genom 

framställningen konstruera alkoholkonsumtion som ett sätt för individen att uppnå njutning 

istället för att bli berusad (ibid). Utifrån framställningen i studiens material går det ändå att 

konstatera att alkohol presenteras i samband med mat som något normativt. De 

alkoholhaltiga dryckerna är i många fall i fokus av inslagen, maten kommer i andra hand som 

om den valts utifrån vilka drycker som ska presenteras. Det faktum att mat är livsnödvändigt 

tillsammans med faktumet att alkohol framställs som i en normativt nödvändig relation till 

maten, blir konsekvensen att alkoholkonsumtion framställs som ett nödvändigt tillbehör till 

mat. I relation till ambitionen att framställa alkoholkonsumtion som något sundare och som 

individens eget ansvar blir materialets framställning kontraproduktiv då alkoholkonsumtion 

snarare framställs som en naturlig del till mat. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 

programmen inte framställer alkoholkonsumtion som ett medel för berusning utan att 

njutningen är i fokus. Det går dock att diskutera huruvida alkoholkonsumtion är något som 

bör främjas överhuvudtaget och om det bör ha en plats i svensk morgontv. 

Som tidigare konstaterats i den här studiens analys framstår programmens journalistik som 

om den verkar i demokratins tjänst. Däremot visar dekonstruktionen av programmens 

språkanvändning att journalistiken snarare verkar i marknadens tjänst. Att så specifikt 

uppmuntra till alkoholkonsumtion och framställa det som en handling i demokratins tjänst, 

alltså att utbilda medborgarna, blir ett demokratiskt problem. Problematiken blir allt större 

då det ena programmet producerats under public services förutsättningar. 
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Båda programmen utgör tillsammans den rikstäckande morgontv som finns i Sverige. 

Programmen har därmed också ett ansvar för vilka normer och konventioner de legitimerar 

genom sina sändningar. En av de starkaste tendenserna som ligger till grund för 

programmens dryckesinslag är att de konstruerar tittarna främst som konsumenter och att 

de förutsätter att alkoholen har en självklar roll i tittarnas liv. Genom att bemöta tittarna 

främst som alkoholkonsumenter förringas deras roll som medborgare. Utifrån de få 

valmöjligheter som tittarna ges i inslagen, som främst består av alkoholhaltiga drycker, kan 

slutsatsen dras att målgrupperna för programmen är nischade och att en stor del av Sveriges 

befolkning exkluderas. I denna skara ingår personer som inte konsumerar alkohol, på grund 

av religiös hållning, alkoholproblem som alkoholism, graviditet, ålder och/eller personliga 

ställningstaganden med mera. Då alkohol som socialt fenomen konstrueras som norm i 

programmen, skapas samtidigt en social roll för de tittare som inte konsumerar alkohol som 

normavvikande. Genom att upprätthålla alkoholens socialt dominanta ställning i samhället 

måste de personer som inte konsumerar alkohol ändå förhålla sig till fenomenet. De personer 

som avviker från den konstruerade alkoholnormen blir alltså de som måste göra ett aktivt 

val, medan de föredragna tittarna passivt rättar in sig i ledet och konsumerar alkohol. 

Ytterligare exkludering sker då dryckerna framställs ur ett elitistiskt perspektiv. De 

alkoholhaltiga dryckerna konstrueras som exklusiva då experterna använder ett engagerat 

och upplyst språk och verkligen får briljera med sin kunskap på området. Fokus i 

dryckesinslagen ligger i att experten ska lära tittarna om de perfekta dryckerna för alla 

sammanhang snarare än att anpassa tipsen efter en heterogen tittarskara. Inte nog med att 

alkoholkonsumtionen konstrueras som ett föredraget beteende måste det dessutom vara rätt 

sorts alkohol som konsumeras för att tittarna inte ska konstrueras som normavvikande. I ett 

av de avsnitt som studeras presenteras en dryck som kostar 369 kronor per flaska. Det är en 

av tre drycker som tittarna uppmanas konsumera på fredagskvällen och som experten anser 

passar till allt. Enbart kostnaden för en flaska av den drycken motsvarar tre biobesök eller 

minimilönen för cirka tre arbetade timmar för en undersköterska. Den förespråkade 

alkoholkonsumtionen i programmen exkluderar inte bara de som inte dricker alkohol, utan 

även de som inte har råd med de specifika drycker som rekommenderas. Inslagen är med 

andra ord till för de tittare som konsumerar alkohol och som har råd att vara den 

förespråkade alkoholkonsumenten. 

I samband med alkoholens normativa roll som socialt fenomen skapar programmens 

journalistiska approach och lexikala val passiva konsumenter snarare än aktiva medborgare, 

vilket förstärker att deras bilder av alkohol verkar i marknadens tjänst snarare än i 

demokratins. 
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7.1 Vidare studier 

Strömbäcks och Jönssons (2005) kategorisering av medier utifrån journalistisk stil innebär 

att rapporteringen i SVT:s Gomorron Sverige och TV4:s Nyhetsmorgon skulle kategoriseras 

som journalistik i marknadens tjänst, då tittarna bemöts som konsumenter. SVT, som public 

service-aktör, ska dessutom bedriva journalistik i medborgarnas och demokratins tjänst. 

Vidare forskning skulle kunna fokusera på hur förekomsten av inslag där tittarna främst 

bemöts som alkoholkonsumenter och vad det får för effekter motiveras. 

Då kanalerna har olika förutsättningar skulle det vara intressant att vetenskapligt göra en 

jämförelse mellan dem. Den skulle kunna utgå från deras alkoholkonstruktioner i relation till 

deras roller som public service respektive kommersiell aktör. Ytterligare behov av vidare 

studier med grund i den här studien är att titta på de faktiska effekterna av programmens 

bilder av alkohol. Påverkas tittarna och deras alkoholkonsumtion av att alkohol målas upp 

som norm och i så fall hur? Samt påverkas de mer av den ena aktören jämfört med den 

andra? 

Den här studien fyller kunskapsluckan om morgontv och alkohol samt teoretiseringen av 

dessa forskningsområden. Förutom det har den även öppnat upp för frågan: vad får det för 

konsekvenser för samhället och den enskilda medborgaren att de två rikstäckande morgontv-

programmen i Sverige förespråkar konsumtion av den beroendeframkallande drogen 

alkohol? 
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