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Förord 
För att förgylla den så stundom förutsägbara och ensliga akademiska världen en aning tar jag 
tillfället i akt att med hjälp av Stig Dagerman, och hans stora tankar om livet här på jorden, lyfta 
in en ytterligare dimension. Och för att avdramatisera dennes funderingar en smula kan det i 
sammanhanget vara lämpligt att omvandla den nedanstående meningens inledande fras (Att dö) 
till; Att ta examen.  
 
Att dö är att resa en smula från grenen till fasta marken. 
 
Om påståendet stämmer och hur denna resa i så fall kommer att utveckla sig är i skrivande stund 
en allt för stor fråga för mig att besvara. Något som dock är säkert är att mina fyra år på 
Samhälls- och kulturanalysprogrammet i Norrköping har varit mycket stimulerande samt lärorika. 
Och som alla redan vet; kunskap är aldrig tungt att bära, i alla fall inte på en ständigt grönskande 
och spänstig kvist. Vad den outforskade fasta marken har att erbjuda kommer väl 
förhoppningsvis så småningom att visa sig. Den som lever får se. Förutom kunskap har jag även 
fått möjligheten att lära känna en mängd intressanta människor, som med sin blotta närvaro har 
bidragit till många skrattfyllda och oförglömliga stunder. Ingen nämnd ingen glömd. Tack min 
familj. Jag vill också passa på att tacka min handledare som med sina kommentarer och idéer har 
varit till stor hjälp. Utan Roger hade denna avslutande uppgift varit betydligt besvärligare. Tack!  
 
Kristofer Svensson 
Norrköping maj 2006
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Inledning 
Vid de Olympiska Spelen i Aten 2004 utfördes en mängd fantastiska prestationer medan stora 
delar av världen, via television eller på plats, bevittnade tävlingarna. Vid denna typ av 
arrangemang är mediebevakningen total, och därav går det knappast att tänka sig ett bättre 
skyltfönster ur reklamsynpunkt. Ett visst sportdrycksmärke tog till tillfället i akt och valde att 
satsa åtskilliga miljoner på en ny form av marknadsföring. När exempelvis sprinters, 
långdistanslöpare och andra deltagare passerade mållinjen blev de omedelbart uppassade av 
funktionärer som hade till uppgift att servera en viss typ av prestationshöjande dryck. Med 
drycken i handen passerade därpå atleterna i sedvanlig ordning, mitt under direktsändning, den 
TV-bevakade läktargången.  
 Det ovan påvisade exemplet kan ses som en del av informationssamhällets expansiva 
utveckling, där vi gång på gång görs till föremål för en mängd visuella budskap.1 En aning 
förenklat innebär detta att det vi ser med våra ögon inte enbart kan förklaras biologiskt, utan 
bilden som uppenbarar sig på näthinnan formas framför allt utav omgivande sociala och 
kulturella processer.2 De variationsrika budskapen når oss såväl i hemmet som i det offentliga 
rummet. En stor del av denna information utgörs av reklam, vilket enligt många innefattar 
konkurrensmedel med bakomliggande kommersiella syften. Men riktigt så enkelt är det dock inte. 
Parallellt med framväxandet av ett allt mer komplext samhälle blir det även svårare att särskilja 
den kommersiella reklamen och den myndighetsbaserade informationen som rör exempelvis 
hälsa.3 Som så mycket annat i samtiden genomgår även reklamdiskursen ständig förändring, vilket 
för övrigt kanske inte är särskilt uppseendeväckande då reklammakarens främsta uppgift 
innefattar just förnyelse och nytänkande.4 En ytterligare aspekt angående reklamdiskursens 
förvandling är att det idag är betydligt svårare att definiera vad som ska räknas till reklam och 
inte, gränserna har blivit luddigare.5 Det gängse resonemanget angående reklam som någonting 
explicit och påträngande verkar ha minskat till förmån för dess legitimitet och status. Idag handlar 
det inte lika mycket om att ”lura på” någon en viss produkt, och som alternativ har nya metoder 
utforskats, vilket bland annat tar sig uttryck i mer avancerade reklamfilmer som den i skrivande 
stund uppmärksammade dokussåpainspirerade ICA-reklamen. Även betydelsen av att synas i ett 
visst sammanhang, så kallad produktplacering, har kommit att bli allt viktigare. Det kan då röra 
sig om allt från att marknadsföra en mobiltelefon i ett särskilt uppmärksammat musikevenemang 
till att huvudpersonen i en film konsumerar en viss sorts läskedryck. Men då allt fler hem 
                                                 
1 Nicholas Mirzoeff, ”What is visual culture?” i Visual culture, Mirzoeff, Nicholas, (red.), (London, 1999), s. 3 
2 Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (red.), ”Del III. Kunskap och teknik” i Visuella spår. Bilder i 
kultur- och samhällsanalys, Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (red.), (Lund, 2003), s. 162 
3 Stuart Hall, “The question of cultural identity” i Modernity and its futures, Stuart Hall, David Held & Tony McGrew, 
(red.), (Cambridge, 2003), s. 275 respektive Roger Qvarsell, ”Att sälja hälsa” i Reklam och hälsa. Levnadsideal, skönhet och 
hälsa i den svenska reklamens historia, Roger Qvarsell & Ulrika Torell, (red.), (Stockholm, 2005a), s. 10 
4 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, (Göteborg, 1999a), s. 127 
5 Erling Bjurström, Livsstilsreklam. Vad är det?, (Stockholm, 1991), s. 43 
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införskaffar digitala hårddiskar till sina TV-apparater medför det möjligheter att hoppa över 
reklamen, och på så vis måste nya marknadsföringsmetoder utvecklas. Ett exempel på en sådan är 
Digital Brand Integration (digital varumärkesintegrering) som är en förlängning av den i nuläget 
aningen förlegade produktplaceringen. Med hjälp av denna teknik går det nu att byta ut enskilda 
föremål digitalt så att det på ett naturligt sätt ser ut som om de alltid funnits där. Man behöver 
inte längre trassla till inspelningstillfällena med en massa extra arbete gällande produkterna, då 
detta på ett professionellt sätt kan göras i lugn och ro i efterhand.  Därmed ges det också 
möjlighet att uppdatera reklamkontrakten som innan denna tekniks genombrott var statiska. På 
det viset går reklamplatserna att sälja flera gånger, och med tanke på den explosionsartade DVD-
försäljningen, kan ytterligare förhandlingar påbörjas då nya utgåvor vankas.6 För konsumenten 
kan det rent konkret betyda en hel del förändringar i TV-rutan eller på bioduken. Ponera James 
Dean framrusandes i en Volvo C70 av 2006 års modell, eller Julia Roberts som under en särskild 
scen vid fjolårets inspelning drack apelsinläsk tjugo år framåt i tiden istället föredrar äpplesmak i 
samma moment. Genom att införlivas i våra vardagsliv på ett mer självfallet vis har reklamen 
kommit att bli mer accepterad, och har då också vunnit kulturell mark.  

Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur sociala och kulturella värden kan förmedlas genom reklam. 
För att kunna studera detta har jag valt att undersöka hur föreställningar om hälsa och fitness 
uttrycks i marknadsförd sportdryck.7 Det är dock inte produkten i sig som är intressant, utan det 
är just de förmedlade idealen och föreställningarna kring hälsa som hamnar i fokus. Bland flera 
underliggande fenomen som exponeras kan exempelvis manlighet och nationalism nämnas. 

Empiriskt material 
Studiens insamlade analysmaterial är hämtat ur olika månatliga svenskspråkiga magasin med ett 
gemensamt sport- eller hälsofokus utgivna under år 2005. För att strukturera och effektivisera det 
empiriska arbetet kom sökandet att begränsas till ett antal olika genrer, och som då medvetet 
vänder sig till olika grupper av läsare. Jag inledde sökandet efter tidningar, där jag antog att 
sportdrycksrelaterad reklam skulle kunna finnas, och fann så småningom ett antal. Därefter valde 
jag att avgränsa mig till en kampanj för återhämtningsdrycken ProViva Active. Genom att 
överskådligt studera de olika tidningarna framträdde en bild över vilken identifierad läsekrets man 
såg som sin målgrupp. När det, som i det här fallet, gäller populärkulturella tidskrifter arbetar 
man med att ”skapa” eller ”uppfinna” en tänkbar kundkrets, och det är då intressant att ta reda 
på vad exempelvis en miljon människor skulle kunna tänkas gilla.8 Vidare så har jag använt mig 
av tidningarnas internetsidor, och den information som där ges, för att lättare kunna urskilja de 
                                                 
6 Sydsvenskans hemsida, http://sydsvenskan.se/digitalt/article147080.ece, 060330 
7 Då produkten går under benämningen återhämtningsdryck kommer benämningen fortsättningsvis att användas, 
men eftersom sportdryck är en mer etablerad beteckning förekommer den i uppsatsens titel och sammanfattning. 
8 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexioner ur det stympade livet., (Arkiv förlag; Lund, 1986), s. 248 
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olika potentiella kundgrupperna i fråga. De tidningar som kommer att ligga till grund för denna 
studie är således; Fitness Magazine, Runner´s world och Sportmagasinet – S (en tidskrift utgiven av 
Aftonbladet). Dessa kommer nu att översiktligt presenteras en i taget.  

Fitness Magazine 
Med tanke på att det endast är kvinnor som poserar på förstasidan är det tämligen uppenbart 
vilken läsekrets som eftersträvas. Detta understryks även när tidningen öppnas, då större delen av 
sidantalet handlar om kvinnor i olika sammanhang. På tidningens hemsida klargörs antagandet då 
följande står skrivet under länken Annonsering/webb; ”Sveriges bästa sporttidning för tjejer.”9 
Under länken Annonsering/print, vilken berör tidningsannonser, finns en utgivningsplan och 
prislista där det redovisas vilket tema tidningen planerar att behandla under ett visst nummer. 
Exempelvis behandlar nr: 03/05 kosttillskott, och föga förvånande går det finna en annons för 
återhämtningsdryck i det numret. Vidare och förekommande i stort sett samtliga nummer är 
hälsorelaterade reklamannonser, olika reportage, nyttiga recept, detaljerade kaloritabeller, 
träningstips och diverse produkttester. Det är med andra ord ett passande ställe att marknadsföra 
en återhämtningsdryck. För intresserade och potentiella annonsörer går följande fakta att finna 
om tidningens läsare på hemsidan under länken Annonsering/webb – Statistik; ”Tidningen har 119 
000 läsare varje månad med en medelålder på 30 år. 70 procent av läsarna är kvinnor medan 30 
procent är män, och de tränar i snitt 3,5 gånger per vecka.”10 Längre ner på samma sida beskrivs 
Fitness Magazines läsare som följer;  

Fitness läsare är extremt aktiva, älskar att resa. Unnar sig kvalitetsprodukter både när det gäller 
sport-, hudvård- och sällanköpsprodukter. Fitness läsare är en modern människa som gillar nya 
trender och använder internet som redskap, ofta och mycket. Gymmen är idag en smältdegel 
av människor såsom elitidrottare inom alla sporter, motionärer, kändisar, företagsledare och 
andra "trendsetters". Men Fitness når även vanliga ”Svensson” som lägger ner en stor del av 
sin disponibla inkomst på att ha kul och hålla sig i form. Genom att annonsera i Fitness når du 
100 000 av de som är mest intresserade! 11

Runner´s World 
Runner´s World är en tidskrift som handlar om löpning/jogging, och även den vänder sig till 
människor med ett intresse för motion och hälsa. Inte heller den verkar ta någon större hänsyn 
till vilken sportslig nivå läsaren anser sig tillhöra. Tidningen präglas av händelserika reportage, 
som generellt handlar om den glädje som antas infinna sig i och med valet av ett aktivt liv. Likaså 
rapporteras det från jordens alla hörn, med allt från extremsportsliknande träningspass på 
Himalayas rygg till en mängd olika urbana maratonlopp. Runner´s World påminner mycket om 
Fitness Magazine, både i upplägg och innehåll. Nyttiga recept varvas med tävlingsreportage och 

                                                 
9 Fitness Magazines hemsida, http://www.fitness-magazine.com/index.html?visa=/oktober05/presentation.html, 
051028 
10 http://www.fitness-magazine.com/, 051028 
11 http://www.fitness-magazine.com/, 051028 
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träningstips. Bilderna i de bägge tidningarna präglas av människor som är friska och hälsosamma 
och dessutom glada. Detta är ett genomgående tema i bägge tidskrifterna. För att visa på hur 
tidningen Runner´s World själv har valt att positionera sig citeras nu en beskrivning från tidningens 
hemsida, vilken återfinns under länken Annonser;  

Den svenska utgåvan av Runner's World har funnits sedan juni 1996 och har sedan dess stadigt 
vuxit i upplaga och omsättning. I Skandinavien saknar denna tidning sin motsvarighet. Ingen 
annan löpartidning ger motsvarande information om träning, sportprodukter, hälsa, livsstil, 
sportmedicin inom löpning och angränsande områden. Runner's World fungerar som 
inspiratör, tränare, löpkompis, rådgivare och opinionsbildare bland Sveriges alla löpare, 
motionär som elit. Varje nummer innehåller granskningar av olika löparprodukter. År 2003 
kommer ett 15-tal tester att utföras. Till följd av sin höga kvalitet har den utsetts till officiellt 
organ för Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och Svenska Friidrottsförbundet. 
Runner's World utkommer 10 gånger per år.12

Mycket mer än så går det inte att ta reda på angående tidningens läsekrets via hemsidan, vilket då 
utgör en stor skillnad i jämförelse med Fitness Magazines mer utförliga presentation. Det verkar 
inte särskilt uppseendeväckande att man har valt att marknadsföra de olika sportdryckerna i 
tidningar som Runner´s World och Fitness Magazine, då många av reportagen berör just kostvanor 
och så kallade nyttiga produkter.  

Sportmagasinet 
Vad gäller Aftonbladets Sportmagasinet – S avviker denna tämligen kraftigt från de bägge ovan 
beskrivna tidskrifterna. Här fokuseras det istället mycket på de idrottsstjärnor som det verkar 
finnas ett stort allmänintresse kring. Tidningen präglas inte heller av samma mängd 
reklamannonser, utan man har i stället valt att satsa på vackra och påkostade bilder, såväl 
nostalgiska som samtida. Under länken annonsinfo på hemsidan beskrivs tidningen på följande vis;  
 

Nu finns Sveriges nya Sportmagasin. En tidning som du aldrig sett tidigare. Gjord för både 
tjejer och killar. Ett magasin med de läckraste bilderna. Oväntade läsningen. Största stjärnorna. 
Bästa kollen. Och lite glamour. Sporten är idag en viktig del i showbiz – industrin. Mode på 
planen är även mode på gatan. Sportens stjärnor trängs med filmstjärnor på innelistor och 
internationella förstasidor. Vi tar förstås sporten på allvar. Vi tänkte ge er annorlunda 
reportage, roliga bilder, elaka avslöjanden, nostalgi och skratt. Och den är så tjock att den 
räcker en hel månad.13

Klickar man sig vidare på internetsidan, under länken Annonscases, kommer man till en sida som 
tar upp exempel på välkända företag och organisationer som har valt att nyttja tidningen som 
annonsplats. Det går också att läsa sig till hur bägge parter, Aftonbladet och annonsören, tycker 
att samarbetet har fungerat. Detta rör dock Aftonbladet i stort och inte enbart Sportmagasinet - S. 
Trots att tidningen uttalat riktar sig till både kvinnor och män, pryds majoriteten av omslagen av 
                                                 
12 Runner´s worlds hemsida, http://www.runnersworldsweden.com/anno.html, 051028 
13 Sportmagasinets hemsida, http://annonswebb.aftonbladet.se/sidor/forstasidor.php?aid=222, 051028 
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män vilket i så fall kan tyckas lite märkligt. Då man proklamerar att tidningen riktar sig till bägge 
könen borde vartannat nummer prydas av en kvinna. Att återhämtningsdrycksannonser går att 
återfinna i denna tidning är inte heller särskilt uppseendeväckande, då många av reportagens 
bilder påminner mycket om en kontext där återhämtningsdrycken skulle smälta bra in. Det är 
med andra ord, på liknande sätt som de bägge andra tidningarna, ett passande forum för att 
marknadsföra denna typ av produkt.   

Avgränsningar 
Med tanke på att framställningen av en reklamannons är en ytterst komplex och avancerad 
process, präglad av professionell research och marknadsundersökningar, blir en avgränsning i 
analysarbetet nödvändig. Det gäller med andra ord att bestämma sig för vad det är som ska 
analyseras. I mitt fall är det inte intressant att ta reda på hur bilden hamnade där den hamnade, 
och inte heller vilka övriga bakomliggande faktorer som har spelat in. Det är i huvudsak 
bilden/annonsen som artefakt som är av intresse i denna studie, men även kontexten som den 
presenteras i är av betydelse. Fyra olika bilder kommer således att ligga till grund för denna studie, 
och dessa går att återfinna i slutet av uppsatsen.  

Bakgrund 
Då vi nu har befunnit oss ett antal decennier i ett reklampräglat konsumtionssamhälle, har även 
kännedomen om den ständigt hungrande konsumenten växt sig allt starkare hos bland annat 
reklammakare.14 Enligt vissa så är denna hunger någonting allmänmänskligt, och vår ständiga åtrå 
är då någonting deterministiskt och medfött.15 Ett annat synsätt angående 
konsumtionsfenomenet är att se det som någonting historiskt och kulturellt betingat, vilket då ges 
ständig och förnyad betydelse genom oupphörliga socialisationsprocesser.16 Konsumerandet blir 
då så mycket mer än att bara byta till sig en vara mot en summa pengar. Införskaffandet och 
användandet av varan blir ett sätt att förmedla och kommunicera sociala innebörder och ger då 
även upphov till sociala skillnader. Eller med andra ord; konsumtionen blir en del av en kulturell 
reproduktion av sociala relationer, och bidrar då till en åtskillnad mellan olika medlemskap eller 
tillhörigheter på den samhälleliga arenan.17 Pierre Bourdieu har ägnat mycket tid åt detta med 
smak och konsumtionsmönster och menar bland annat på att; ”[…] inte ens industriprodukter är 
i ordets vanliga mening objektiva, dvs oberoende av intressen och smak hos dem som varseblir 
dem; objekten kan inte tvinga på oss någon självklar, universell och allmänt erkänd betydelse.”18 

                                                 
14 Johan Söderberg, ”Kampen om ytan. Konsumtion och hedonism i Sverige 1914-1915” i Förbjudna njutningar. Spår 
från konsumtionskulturens historia i Sverige, Peder Aléx & Johan Söderberg, (red.), (Stockholm, 2001), s. 176 
15 Peder Aléx, Konsumera rätt – ett svenskt ideal. Behov, hushållning och konsumtion, (Lund, 2003), s. 44  
16 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 
(Stockholm, 1998), s. 162 respektive Zygmunt Bauman & Tim May, Att tänka sociologiskt, (Göteborg, 2004), s. 43 
17 Jean Baudrillard, The consumer society. Myths and structures, (London, 1999), s. 61 
18 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, Brutus Östling, (red.), (Stockholm/Stehag, 1993), s. 248 
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Konsumerandet av exempelvis en radioapparat tilldelas då andra funktioner än de krasst 
ekonomiska och de som går att finna i bruksanvisningen. Varan tillskrivs en social innebörd, och 
får olika betydelser för olika människor. Bourdieu understryker även, vilket är av intresse i denna 
studie, att sociologens uppgift är att fokusera på uppkomsten av olika smaker samt dess olika 
sociala identiteter som då formas genom användandet av olika produkter.19  

Oavsett om denna ovan beskrivna köplust uppfattas som ett allmänmänskligt fenomen 
eller sprunget ur social interaktion, så är det uppenbart att den åtråvärda jakten på 
marknadsandelar leder till ständiga uppmaningar om att konsumera mera.20 Vi kan likställas med 
brickor i ett universellt spel där det hela tiden handlar om att kora den mest fullkomlige och 
aktive konsumenten.21 Parallellt med detta påminns vi ständigt om det som vi saknar, i form av 
reklam, eller som Peter Corrigan uttrycker sig; ”[…] one of the essential characteristics of modern 
advertising: suggest to the consumer that they lack something in their relations with others, and 
propose the product as the answer.”22 Denna oförblommerade skildring understryker åter igen att 
konsumerandet som fenomen är beroende av det sociala samspelet.  

För att tillvarata detta hungrande beteendemönster på ett effektivt sätt nyttjar 
reklambranschen diverse centrala attribut som exempelvis attityd, sinnesstämning, tidsenlighet 
och livsstil. Alla dessa är då betydelsefulla i dragkampen om den lojale kunden. 
Identitetsskapande är också någonting högst väsentligt inom reklamvärlden, då det i dagens 
informativa samhälle enligt vissa existerar någonting som kan benämnas identiteternas 
mångfald.23 Eftersom identitet och dess konstruktion kan ses som grundläggande i människans 
socialisationsprocess kommer detta att utredas ytterligare längre fram.  

Reklamens utbredning gör även att den tas allt mer för given, den internaliseras och blir ett 
naturligt och självklart inslag i våra vardagsliv.24 Väljer man att se reklamen som en del av en 
större ideologi belyser Norman Fairclough vikten av att analysera fenomenet; “Naturalizations 
gives to particular ideological representations the status of common sense, and thereby makes 
them opaque, i.e. no longer visible as ideologies.”25 Han fortsätter; ”Adopting critical goals means 
aiming to elucidate […] naturalizations, and more generally to make clear social determinations 
and effects of discourse which are characteristically opaque to participants.”26 Terry Eagleton 
underbygger citatet; “An important device by which an ideology achieves legitimacy is by 

                                                 
19 Bourdieu, (1993), s. 247 - 250 
20 Helene Brembeck, (red.), Viveka Berggren Torell, Marie Falkström, Barbro Johanson, Det konsumerande barnet, 
Representationer av barn och konsumtion i svensk dags- och veckopress under 1900-talet med utgångspunkt i reklamannonser, 
(Göteborg, 2001), s. 28 
21 Bauman, (1999a), s. 247 
22 Peter Corrigan, The sociology of consumption, (London, 2003), s. 67 
23 Bauman & May, s. 122 
24 Corrigan, s. 75 - 78, respektive Norman Fairclough, Critical discourse analysis. The critical study of language. (Harlow, 
1995b), s. 42 respektive John R. Searle, Konstruktionen av den sociala verkligheten, (Göteborg, 1999), s. 18 
25 Fairclough, (1995b), s. 42 
26 ibid., s. 28 
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universalizing and ’eternalizing’ itself.”27 Och det är just därför som detta ämnesområde blir 
intressant för mig, då jag strävar efter att studera de befintliga och latenta självklarheterna med 
bakomliggande budskap som reklamen, i det här fallet, för med sig.28 Min ambition understryks 
av Max Webers formulering; ”Sociologi […] är en vetenskap som försöker förstå meningen […] i 
ett socialt handlande och därigenom klargöra orsakerna till dess förlopp och verkningar.”29  

Varför är det då viktigt att studera reklam? En tanke kring detta är att; ”Bilders betydelse är 
(alltså) alltid på ett eller annat sätt kopplade till tid, plats, och rådande kulturella villkor.”30 
Illustrationerna är med andra ord förankrade i samtiden, och studier som denna ger insikt och 
ökad förståelse för samtida levnadsförhållanden och livsvillkor, vilka vi alla mer eller mindre är en 
del av.31 De proklamerade egenskaperna återfinns i samhällets rådande normer och kan därför ses 
som tidstypiska, och av den orsaken bidrar analyser som denna förhoppningsvis till en ökad 
förståelse för hur det är att leva i ett samhälle dominerat av konsumtion.32 Som sades tidigare har 
reklamen idag en helt annan roll än tidigare. Den explicita och farliga reklamen får stå tillbaka för 
en allt mer avancerad typ, och i och med denna utveckling har den även kommit att bli föremål 
för kulturella studier som i första hand uppfattar reklamen som meningsbärande.33 Då detta 
tvärvetenskapliga förhållningssätt uppmuntrar till en oändlig massa uppslag borde studier 
liknande denna belysas i högre grad. Studenter skulle då möjligen bli införstådda med att 
kulturstudier av denna typ inte har några större begränsningar med avseende på bilders 
utbredning, och att det framför allt endast är vår egen fantasi som kan utgöra hinder.  

Studiens teoretiska och metodologiska grund 
Jag är som påvisat ute efter att studera självklarheter som utspelar sig på en viss social och 
kulturell arena, och som i det här fallet då gestaltas genom reklam. Då det som forskare är av 
yttersta vikt att inta en utomstående och betraktande roll, faller det sig naturligt att använda en 
fastställd och lämplig teori.34 Men då reklamannonserna utsänder en mängd olika karaktärsdrag 
ser jag en begränsning i att låta mig styras av endast en fastställd teori. För att inte låsa mina 
tankebanor kommer därför teoretiserandet att grunda sig på olika ämnesområden, vilket gör att 

                                                 
27 Terry Eagleton, Ideology. An introduction, (London, 1991), s. 56 
28 Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough, Discourse in late modernity. Rethinking critical discourse analysis, (Edinburgh, 
1999), s. 4 respektive Paul Ricoeur, Från text till handling, (Stockholm/Stehag, 1993), s. 42 respektive Michael 
Foucault, Vetandets arkeologi, (Lund, 2002), s. 43 respektive Mats Alvesson & Stanley Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig 
metod, (Lund, 2000), s. 98 
29 Max Weber, Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder.1, (Lund, 1983), s. 3 
30 Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (red.), ”Bild och kunskapssökande” i Visuella spår. Bilder i 
kultur- och samhällsanalys, Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (red.), (Lund, 2003), s. 17 
31 Conny Svenning, Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Klassiska och nya metoder i IT-samhället, 
(Eslöv, 2000), s. 149, 160 – 161, 267 
32 Qvarsell, (2005a), s. 27 
33 Qvarsell, (2005a), s. 14-16 
34 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 30 
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uppsatsen kan benämnas tvärvetenskaplig. Styrkan i detta är då att jag ges möjlighet att angripa 
fältet från flera olika perspektiv, vilket jag anser vara en fördel då dagens samhälle präglas av 
komplexitet och svåröversiktlighet.35 Vid denna typ av angreppssätt äventyras möjligtvis vissa 
utstakade teoretiska djupdykningar, men det jag möjligtvis förlorar i djup återvinns 
förhoppningsvis i bredd. Då konsumtion är ett oerhört mångfasetterat och expanderande 
fenomen har jag svårt att tänka mig att det bara finns en utstakad väg att följa, och därför 
kommer min långa vandring i stället att fördelas på ett antal mindre stigar.  

Socialkonstruktionism 
Eftersom uppsatsen undersöker konsumtionshandlingens sociala och kulturella aspekter utgår 
den ifrån ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt, och det är då Vivien Burrs definition som 
kommer att fungera som bas för uppsatsens fortsatta resonemang. Enligt henne så går det inte att 
sammanfatta socialkonstruktionismen på ett enda givet sätt, utan beskrivningarna lär variera 
beroende på vilken teoretiker som tillfrågas.36 Dock kan man nyttja fyra stycken utgångspunkter 
för att komma närmare perspektivet. Den första punkten understryker vikten av att inta ett 
kritiskt förhållningssätt till all kunskap som framträder som självklar, eftersom olika individer 
uppfattar förhållanden och fenomen på olika sätt. Påståendet berör i det fallet särskilt mig, i 
egenskap av forskare, då slutresultatet med all säkerhet hade sett annorlunda om någon annan 
givits möjligheten att författa en liknande uppsats. Studier som denna tillåter alltså olika 
tolkningar. Detta hänger även samman med den nästkommande premissen som menar på att vår 
syn på världen är en produkt av fortgående historiska och sociala processer. Vi är de vi är, och ser 
på världen som vi gör, för att vi har varit och är en del av ett visst sammanhang. Vi skulle med 
andra ord kunna uppfatta våra vardagsliv annorlunda om vi befunnit oss i en annan kontext. 
Hade jag exempelvis varit uppvuxen utan varken TV eller exponerande reklamannonser skulle jag 
i nuläget säkerligen uppfatta dessa bilder på annat vis. Den tredje punkten menar på att vi genom 
social interaktion införskaffar oss den kunskap som vi är bärare av, och det är också är här som 
våra ”sanningar” blir till. Reklamen är alltså någonting som jag förstår i relation till min sociala 
omgivning. Avslutningsvis belyser Burr betydelsen av att kunskap och handling interagerar, och 
internaliserandet av olika slags kunskap resulterar i olika handlingar och vice versa.37 Här ligger 
reklamens roll nära till hands, då dess huvudsakliga uppgift är att påverka olika köpbeteenden. 
 Socialkonstruktionismen kritiseras dock från vissa håll, i form av sin relativistiska och 
diffusa karaktär, och att man utan fog för sina påståenden kan tycka och tänka lite som man 
känner för. Om det, som Burr påvisade, inte existerar någon sanning går det mesta att legitimera i 
socialkonstruktionismens namn. Rent konkret kan detta betyda att såväl nazistiska åsikter som 
andra inhumana samhällsinslag får alstras fritt och oklanderligt. Dessutom anses begreppet av 

                                                 
35 Svenning, s. 11 respektive Magnus Berg, Hudud. Ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, 
(Stockholm, 1998), s. 23 
36 Vivien Burr, Social constructionism, (London, 2005), s. 2 
37 Burr, s. 2-5 
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somliga, genom ett flitigt användande, aningen urvattnat och tömt på innehåll.38 Efter att ha 
presenterat grunderna inom socialkonstruktionismen följer nu ett avsnitt, som kan ses som en 
förlängning av denna, och det är då konsumtionens sociala aspekter som kommer att lyftas fram. 

Konsumtionssociologi   
Studien grundar sig främst på olika konsumtionssociologiska teorier, vilka utgår från ett liknande 
perspektiv. Gemensamt för dessa är att de uppfattar individen som en meningsbärande varelse i 
en konsumerande kultur, och som uttrycker sin sociala status i exempelvis ett visst klädval eller 
genom en viss bilmodell. Konsumtionen kan då likställas med ett informationsflöde som 
integrerar oss i en begriplig social värld. Individen kommunicerar även när det gäller mer basala 
konsumtionsmönster, som exempelvis vid intaget av en särskild maträtt eller vid förtärandet av 
en speciell dryck. Som de flesta är väl medvetna om skyddar kläder oss från bland annat kyla och 
regn, och användandet av bilen ökar vår möjlighet att på ett snabbt och smidigt sätt förflytta oss 
från punkt A till punkt B, men i denna studie kommer fokus att ligga på konsumtionens kulturella 
betydelse, och därav åsidosätts produktens fysiska funktion.39 Karin M. Ekström och Håkan 
Forsberg uttrycker sig som följer angående detta sociala fenomen;  

Att vi lever i ett konsumtionssamhälle avspeglas i att vårt vardagsliv fylls till väsentlig del av 
konsumtion i dess vida bemärkelse. Konsumtionen har en symbolisk innebörd. Genom 
konsumtionen uttrycker vi en identitet. Vi berättar för omgivningen vem vi är eller vad vi står 
för genom att kombinera produkter. Kort sagt, du är vad du köper och konsumerar.40

Konsumtionen genomsyrar, enligt ovan, vårt liv allt mer och får därför betydelse i det mesta vi 
tar oss för.41 Ett liknande resonemang går att applicera på alla varor oavsett användningsområde, 
och återhämtningsdrycken är inte något undantag, vars kungörande funktion är att återställa en 
slutkörd kropp till sitt normalläge efter ett hårt och krävande träningspass. Varans fysiska 
funktion är som sagt inte av intresse i denna studie, utan vad som här är av betydelse är dess 
sociala innebörd. Den så kallade ”nyttan” är ur detta perspektiv bara en rationalisering. 
Konsumerandet uppfattas därmed inte som en individuell och självständig handling utan som 
någonting som är relativt till andra människor.42 Exempelvis berättar mitt val av skor inte bara att 
jag skyddar mina fötter utan också vem jag vill vara. Varornas sociala mening utgör då intressanta 
studieobjekt, då de markerar olika sociala kategorier som ges mening i åtskillnaden mellan 

                                                 
38 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, (Stockholm, 2004), s. 17, 30, 57, 63  
39 Karin M. Ekström & Håkan Forsberg, ”Den flerdimensionella konsumenten” i Den flerdimensionella konsumenten. En 
antologi om svenska konsumenter, Karin M. Ekström & Håkan Forsberg, (red.), (Göteborg, 1999), s. 15 respektive 
Bjurström, s. 7 respektive Ellen Seiter, Sold separately. Children and parents in consumer culture, (New Brunswick, New 
Jersey, 1993), s. 41-50 respektive Ulrich Beck, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar, 
(Göteborg, 2001), s. 66 
40 Ekström & Forsberg, s. 15 
41 Thomas Ziehe, Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet, (Stockholm/Stehag, 1994), s. 39 respektive Eagleton, s. 
88 
42 Baudrillard, (1999), s. 78 
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exempelvis olika rang, värden, identitet och medlemskap. Då teorierna kommer att appliceras på 
marknadsförd återhämtningsdryck kommer begreppet hälsa att få ett naturligt och dominerande 
utrymme i denna uppsats.  

Hälsa 
I vardagligt tal när man pratar om hälsa innefattar diskussionen oftast föreställningar om hälsa i 
förhållande till sjukdom. Hälsa likställs då med frånvaro av sjukdom eller infinnandet av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Man brukar lite lättvindigt prata om att det är viktigt att 
infinna sig i ett tillstånd präglat av balans och harmoni. Men även synen på hälsa förändras över 
tid och det som benämndes fattigsjukdomar i slutet på 1800-talet har exempelvis idag ersatts med 
kronisk trötthet. Det går med andra ord att se hälsa som någonting socialt konstruerat, och då 
också historiskt föränderligt. Vem vet vilken sjukdom som drabbar oss om hundra år? Hälsa kan 
också ha olika betydelser för olika grupper i samhället. För exempelvis unga män brukar hälsa 
karaktäriseras av styrka och muskler, medan äldre människor framhåller funktionalitet och 
välbefinnande.  
 Vad gäller hälsa i förhållande till reklam blir dock ovanstående begreppsdefinition aningen 
knapp. Hälsa förknippas även här framför allt med värde och ideal, som meningsbärare för 
samtiden.43 Intressant här är blir också utseende och olika kroppskaraktärer, eller som det allt 
oftare brukar benämnas; fitness (engelska som översatt till svenska blir; lämplighet, duglighet).44 
Det är då den dugliga människan som hamnar i fokus, och utgör därmed ett eftersträvansvärt 
ideal.45 Men även i detta sammanhang betonas en frisk själ i en sund kropp. Mike Featherstone 
framhåller hälsa som någonting högst väsentligt inom konsumtionskulturen, där reklamen som 
bekant ges stort utrymme;  

Konsumtionskulturens betoning av kroppsvård och utseende antyder två huvudkategorier: den 
inre och den yttre kroppen. Den inre kroppen refererar till sådan hälso- och kroppsvård som 
behöver underhåll och reparation i samband med sjukdom, missbruk och de försämringar som 
inträder med åldrandeprocessen. Den yttre kroppen refererar till såväl utseende som till rörelse 
och kontroll av kroppen i det sociala rummet. […]. I konsumtionskulturen förenas den yttre 
och den inre kroppen: det primära syftet med underhåll av den inre kroppen blir att förbättra 
den yttre kroppens utseende.46  

Det är följaktligen viktigt att ansvara för både sitt inre och yttre. Roger Qvarsell resonerar kring 
lanserandet av diverse kurerande produkter, till vilken återhämtningsdryck kan räknas, och menar 
på att; ”När man utformar reklam för hälsoprodukter eller behandlingsmetoder så är det inte bara 
hälsa i sig som framställs som målet, utan man ger samtidigt bilder av vad som utmärker ett gott 

                                                 
43 Qvarsell, (2005a), s. 10 
44 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se, 060118 
45 Sofia Kjellström, ”Hälsa i bild” i Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys, Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva 
Åhrén Snickare, (red.), (Lund, 2003), s. 72-73   
46 Mike Featherstone, Kultur, kropp och konsumtion, (Stockholm/Stehag, 1994), s. 106 
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eller normalt liv.”47 Det är då detta normala liv som jag har i avseende att undersöka, för att i 
slutändan få svar på varför det just är så normalt.48 Vidare menar Qvarsell på, med medhåll av 
bokens övriga författare, att; ”Grundtanken här är att se reklam, liksom alla lämningar av 
mänsklig verksamhet, som bärare av information om samtidens sociala och kulturella 
förhållanden.”49 Och slutligen;  

I likhet med all reklam har man inom detta område anspelat på allmänna föreställningar och 
värderingar i samtiden för att kunna sälja sina varor, samtidigt som man också bidragit till att 
befästa och sprida desamma. Reklamen blir därmed en slags spegel med vars hjälp vi 
förhållandevis enkelt kan belysa populära föreställningar om hälsans bevarande och 
sjukdomarnas behandling.50  

Avslutningsvis och för att förtydliga ovanstående resonemang tar jag hjälp av Zygmunt Baumans 
och Tim Mays definition av hälsa; ”Begreppet hälsa bygger bland annat på antagandet att det 
finns en norm som människokroppen bör uppfylla, och avvikelser ses som tecken på obalans, 
sjukdom eller hotande fara.”51  

Samtida identitetsskapande 
Identitet kan ses som någonting som fyller människans liv med mening och innehåll,52 vilket ges 
näring när individen interagerar i samhället.53 Eller för att använda Stuart Halls ord; ”identity is 
formed in the ’interaction’ between self and society.”54 Identiteten utgör således en fundamental 
del i formandet av våra sociala liv, och hänger därmed ihop med en strävan efter tillhörighet. För 
att tydliggöra detta ytterligare kan man se livsstil som ett närliggande begrepp, vilket kan sägas 
innefatta tolkningar om hur vi uppfattar oss själva och hur vi bör bete oss i en viss social 
omgivning.55 Man ska dock ha klart för sig att begrepp som dessa är mycket svårdefinierade och 
det finns, enligt Erling Bjurström, ingen universell definition av livsstilsbegreppet; 

I sin allmänna – och samtidigt mycket vaga – betydelse kan begreppet sägas referera till de 
skiftande ”förhållningssätt” som olika grupper och individer intar till en rad olika företeelser i 
”livet”. Utifrån denna allmänna, men samtidigt vaga, bestämning (som refererar till ett 

                                                 
47 Qvarsell, (2005a), s. 15 
48 Eva Palmblad & Bengt Erik Eriksson, Kropp och politik. Hälsoupplysning som samhällssspegel från 30- till 90-tal, 
(Stockholm, 1995), s. 93 
49 Qvarsell, (2005a), s. 14 
50 Roger Qvarsell, ”Den sjukes skärv. Medicinsk reklam på en växande marknad före 1900” i Reklam och hälsa. 
Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, Roger Qvarsell & Ulrika Torell, (red.), (Stockholm, 2005b), 
s. 54 
51 Bauman & May, s. 137-138 
52 Manuel Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band II – Identitetens makt, (Göteborg, 2002), s. 20-21 
53 Berger & Luckmann, s. 202 respektive Richard Jenkins, Social Identity, (London, 1996), s. 4 
54 Stuart Hall, s. 276  
55 Rikard Eriksson, ”Visualiserad doft. Parfymreklam som kulturell container” i Visuella spår. Bilder i kultur- och 
samhällsanalys, Anna Sparrman, Ulrika Torell & Eva Åhrén Snickare, (red.), (Lund, 2003), s. 129 
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ospecificerat ”sätt att leva”) framtonar den sociala dimensionen som grundläggande för hur 
begreppet används – såväl i vardagliga som vetenskapliga sammanhang.56  

Vidare så menar författaren på att; ”’Livsstil’ är ett begrepp som får sin grundläggande 
bestämning i den sociala verkligheten, dvs vår uppfattning om en livsstil bygger på sociala 
konventioner, koder och tolkningsmönster.”57 Och det är här som konsumtionen blir 
betydelsefull; 

Snart sagt varje föremål kan på detta sätt göras till en komponent i eller uppfattas som ett 
symboliskt uttryck för en livsstil. Föremålen eller objekten förmedlar i denna mening sociala 
innebörder och relationer. Detsamma kan sägas om våra värderingar, beteenden och attityder. 
Till och med språket (sättet att tala, uttalet, valet av begrepp och ord, etc) eller 
kroppshållningen (sättet att röra sig eller gå, mimik, gester, etc) kan – medvetet eller omedvetet 
- fungera som en markering av en livsstil.58

I och med uppfattningen om identiteternas mångfald ges individen möjlighet att träda in i en 
identitet ett tag för att senare växla till en annan.59 Med anledning av den ständigt pågående 
globaliseringen underrättas individen gång på gång om nya sätt att leva sitt liv,60 och denna 
möjlighet kan även innebära svårigheter då det är upp till var och en att göra det bästa möjliga av 
sitt liv.61 Anthony Giddens reflekterar över denna utbytbarhet och då i form av livsstilar och 
menar på att; ”Livsstilar är rutiniserade praktiker, där rutinerna införlivats i klädvanor, matvanor, 
handlingssätt och umgängesmiljöer.”62 Zygmunt Bauman använder sig av ett liknande 
resonemang; ”[…]. I en sådan värld [enligt honom präglad av rastlöshet och sökande] kan 
identiteter antas och överges ungefär som man byter kläder.”63 Det gäller att inte bli fast i ett 
statiskt och cementerat läge, då man riskerar att missa något.64 Då det idag är mer upp till 
individen att själv hitta sin plats kan företagens påkostade och ständigt avlösande 
marknadsföringskampanjer utgöra grund för ytterligare valmöjligheter och förhållningssätt vad 
gäller identitetsskapande.65 Man skulle kunna säga att det pågår ett ständigt krig om 

                                                 
56 Bjurström, s. 4-5 
57 ibid., s. 5 
58 ibid., s. 16 
59 Stuart Hall, s. 276-277, 291, 303 respektive Thomas Ziehe, ”Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet” i 
Ungdomskultur:: Identitet och motstånd, (Stockholm/Lund, 1987), Johan Forsnäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede, (red.), s. 
157-158 respektive Fairclough, (1995b), s. 139-140 
60 Anthony McGrew, “A global society?” i Modernity and its futures, Stuart Hall, David Held & Tony McGrew, (red.), 
(Cambridge, 2003), 92 respektive Stuart Hall, s. 309 
61 Kerstin Johansson, Bli vuxen I en arbetarstad. Fem ungdomar berättar om skola, arbete & det egna livet, (Linköping, 2003), s. 
152 
62 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken, (Göteborg, 2002), s. 102  
63 Bauman, (1999a), s. 122  
64 Bauman, (1999a), s. 122 - 126 respektive Baudrillard, (1999), s. 100 
65 Thomas Öhlund, Rockbandet. Kultur och läroprocess hos en kamratgrupp i yngre tonåren, (Umeå, 1989), s. 11-12 respektive 
Bauman & May, s. 122 
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konsumenternas hjärtan och deras strävan efter tillhörighet, och i detta krig används reklamen 
som vapen.  

Då informationssamhället ständigt underrättar oss om både det ena och det andra, blir 
reflexivitet och eftertanke någonting som individen ägnar allt mer tid.66 Det kan exempelvis röra 
sig om allt från vilken utbildning man ska välja nästkommande höst till någonting mer trivialt 
som vilka frukostflingor som anses nyttigast. Alla dessa valsituationer gör att individen tvingas ta 
ett större ansvar för sitt liv.67 Charles Taylor belyser den samtida individens situation och även 
han framhåller den sociala interaktionen; ”Vi är alla på ett intimt plan medvetna om hur 
identiteten kan formas eller deformeras genom kontakten med (betydelsefulla) andra.”68 
Samtidigt ges vi även möjlighet att träda in i olika roller, om så bara för en dag. 
Identitetsskapandet är, som sagt, nära besläktat med konsumtion eftersom det är just detta som 
dagens samhälle präglas av, och som då individen automatiskt får ett förhållande till. Richard 
Jenkins reflekterar kring identitetsskapande och hävdar att; ”Identity and consumption have 
probably always been bound up with each other […].”69 Han understryker även att (social) 
identitet är någonting som växer fram i våra sociala relationer med andra individer och grupper. 
Likaså att: ”Identity can in fact only be understood as process. As “being” or ”becoming”.”70

Ett annat förekommande fundament för identitetsskapande är arbete, men denna kollektiva 
grund får idag allt mindre betydelse till förmån för konsumtionens inverkan.71 Då flexibilitet och 
anpassning kan ses som honnörsord på dagens arbetsmarknad, missgynnas därför uppbyggandet 
av långlivade identiteter genom denna kanal.72 Corrigan berör även detta;  

Identities are less stable than they used to be, […] we are no longer guaranteed jobs for life in 
the same place, or even jobs at all, so we may have to change job identities quite a bit. […] the 
ever-increasing use of consumer objects to indicate identity means that we can keep changing 
the person we appear to be […] we have to learn to be different people.73

                                                 
66 Chouliaraki & Fairclough, s. 26 respektive Fairclough, (1995b), s. 137 
67 Ziehe, (1987), s. 155 - 160 respektive Annika Härenstam, Eva Lindbladh, Ulf Lundberg & Bengt Starrin, 
”Inledning”, i I vanmaktens spår. Om sociala villkor, utsatthet och ohälsa, Annika Härenstam, Ulf Lundberg, Eva Lindbladh, 
Bengt Starrin, (red.), (Umeå, 1999), s. 12-14 
68 Charles Taylor, ”Erkännandets politik”, i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik, Amy Gutmann, (red.), 
(Göteborg, 1995), s. 45 
69 Jenkins, s. 8 
70 ibid., s. 4 
71 Bauman, (1999a), s. 243 respektive Norman Fairclough, Media discourse, (London; 1995a), s. 12 
72 Douglas T. Hall & Philip H. Mirvis, ”Careers as lifelong learning” i The changing nature of work, Ann Howard, (red.) 
(San Fransisco, 1995), s. 325 respektive Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1999b), s. 45 
respektive Annika Härenstam & Per Wiklund, ”Utsatthet i arbetslivet”, i I vanmaktens spår. Om sociala villkor, utsatthet 
och ohälsa, Annika Härenstam, Ulf Lundberg, Eva Lindbladh, Bengt Starrin, (red.), (Umeå, 1999), s. 97, 154 respektive 
Ulrich Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000), s. 228-239 
73 Corrigan, s. 94 



 14

Idag kretsar uppenbarligen inte livet kring en och samma yrkesroll på samma sätt som tidigare, 
arbetsmarknaden har genomgått och genomgår en drastisk förändringsprocess.74 Man kan lite 
förenklat säga att konsumtionen har ersatt produktionen i identitetsskapandeprocessen.75 
Bjurström sammanfattar fenomenet;  

Ungdomar, liksom vuxna, får sin identitetsuppfattning bekräftad i konsumtionen och befäster 
eller förändrar sin identitet med hjälp av ett specifikt varuutbud. Utvecklandet av en identitet 
eller livsstil har förvandlats till ett ”arbete” som i första hand är relaterat till varumarknaden 
och – konsumtionen, inte som tidigare primärt till produktionssfären och arbetet.76

Kunskapen och insikten angående individens identitetsskapande och hur det påverkas av alla 
dessa budskap ökar i takt med att såväl den sociologiska som den psykologiska vetenskapen 
utvecklas. Reklammakarna blir allt skickligare och i samtal med en mängd olika yrkesgrupper, 
exempelvis beteendevetare och etnologer, får man större insikt i konsumenternas 
handlingsmönster. 77 För att utveckla sin slagkraftighet på marknaden är denna typ av kunskap av 
stor vikt, och Berger & Luckmann framhåller vikten av att kartlägga beteenden på följande vis; 
”Ju mer institutionaliserat människors handlande blir desto lättare blir det att förutsäga, och desto 
grundligare kontroll kan man följaktligen utöva över det.”78 Ur ett företagsekonomiskt perspektiv 
är denna kontroll i allra högsta grad eftersträvansvärd, då marknaden som bekant består av en 
mängd aktörer gäller det att vara steget före och inte lämna någonting åt slumpen.79  

Tillvägagångssätt 
För att kunna demaskera de befintliga sociala och kulturella strukturerna som döljer sig i 
marknadsförd återhämtningsdryck underlättar det om man använder sig av en bildanalysmodell, 
och då det finns en mängd olika modeller att välja bland föll valet på den som William O’Barr 
använder sig av i Culture and the ad. Exploring otherness in the world of advertising. Här är tanken att 
man ska utgå från tre sammankopplande huvudfrågor som följande citat påvisar; “[...] advertising 
constructs idealized images of people, depicts their patterns of interacting with others, and 
positions them in the social hierarchy.”80 Jag kommer endast att nyttja den första punkten med 
tanke på att de inte pågår någon uttalad interaktion i annonserna, och då inte heller någon 
hierarkisk struktur. Det är med andra ord de socialt konstruerade idealen som blir föremål för 
min analys. Eller som Corrigan uttrycker det; ”Here we treat advertisements as cultural artefacts 

                                                 
74 Richard Sennett, När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin, (Stockholm, 2000), s. 17-18 
75 Bauman, (1999b), s. 44 respektive Norman Fairclough, Critical discourse analysis. The critical study of language. (Harlow, 
1995b), s. 138 
76 Bjurström, s. 7 
77 Marie Falkström, ”LEGO=för flickor, för pojkar - Om bilder av kön i Legoreklamen” i Den flerdimensionella 
konsumenten. En antologi om svenska konsumenter, Karin M. Ekström, & Håkan Forsberg, (red.), (Göteborg, 1999), s. 59 
respektive William M. O`Barr, Culture and the ad. exploring otherness in the world of advertising, (1994), s. 200 - 202 
78 Berger & Luckmann, s. 79 
79 Bauman & May, s. 198 
80 O`Barr, s. 3 
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among others and seek to understand what they are trying to do as cultural artefacts.”81 Möjligtvis 
kan det kanske uppfattas som aningen förenklat att ”endast” fokusera på samtida rådande ideal, 
men med tanke på uppsatsens begränsade omfång ges det inte utrymme till några komplexare 
analyser. Då reklam görs till föremål för allt mer studier bidrar det till att olika metoder utvecklas, 
och det går som sagt att analysera reklam på en mängd olika sätt.82 Bland annat kan man 
exempelvis välja att tillskriva de lingvistiska aspekterna mer utrymme än det bildmässiga eller vice 
versa. Om en reklamannons i huvudsak endast består av en bild och ytterst lite text, kan det 
möjligen vara lämpligt att använda sig av en mer bildmässig modell. Detsamma gäller då också 
vid ett omvänt förhållande, och vilket tillvägagångssätt som passar får tolkaren själv avgöra. I 
denna uppsats har jag valt, vilket snart kommer att utvecklas, att kombinera bild- och textanalys. 
Vidare så kan begreppet bild innefatta en mängd olika innebörder, och därför går det inte att 
tillskriva det någon absolut förklaring. Det kan röra sig om allt från serietidningar och filmer till, 
som i det här fallet, reklamannonser. Den konstvetenskapliga traditionen besitter för övrigt 
många användbara uppslag, och kan också ses som en slags grund till denna typ av studier.83 Ett 
annat sätt att studera reklam på kan exempelvis innebära att man fokuserar på blickar, för att så 
småningom avslöja ojämlika maktpositioner mellan exempelvis kön.84   
 Då de studerade reklamannonserna inte endast består av just det visuella, blir även någon 
form av textanalys intressant. Och för att kunna komma denna textmassa än närmare på djupet 
har jag valt att använda mig av ytterligare ett analysverktyg; nämligen diskursanalys. Eftersom 
diskursanalys innebär att man kritiskt granskar och nagelfar existerande diskurser utgör den ett 
bra komplement till bildanalysen. Med andra ord kommer jag att kombinera O’Barr’s 
analysmodell med diskursanalys, och det är då främst Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
(CDA) som jag kommer att ta hjälp av. Enligt denna metod/teori är det dock inte tillräckligt att 
enbart titta på hur texten är konstruerad, utan det gäller bland annat att komplettera detta med 
vad han kallar för sociala praktiker, och det är där som de konsumtionssociologiska och en del 
andra perspektiv kommer att ges utrymme, vilket författaren påpekar i följande mening; ”[...] and 
discourse analysis needs to be used alongside other types of analysis (e.g., sociological, 
etnographic) in research on change.”85 Då även bilder, enligt denna metod/teori utgör relevanta 
analysobjekt kommer den väl till pass, och som synes fungerar CDA som både teori och metod.86 
Uppsatsen består även av vissa ideologikritiska inslag, vilka då ska ses som ett komplement till 
den kritiska diskursanalysen. Med tanke på att reklambilder kan sägas förmedla olika typer av 
ideologier fyller ideologikritiken en funktion, då den är ute efter att identifiera och blottlägga 

                                                 
81 Corrigan, s. 75 
82 Qvarsell, (2005a), s. 13 
83 Sparrman, Torell & Åhrén Snickare, s. 8-9 
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Åhrén Snickare, (red.), (Lund, 2003), s. 68-78 
85 Norman Fairclough, (1995b), s. 96 
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ideologier. Eftersom den kritiska diskursanalysen har givits mest utrymme ska den nu också 
presenteras i det följande.   

Diskursanalys 
Då diskurs i största allmänhet är ett ytterst vitt begrepp kommer jag här att nöja mig med 
följande definition;  

A discursive formation can be seen as a set of rules which determine what can and must be 
said from a certain position within social life; and expressions have meaning only by virtue of 
the discursive formations within which they occur, changing significance as they are 
transported from one to the other.87

Diskursanalys handlar således om att analysera diskurser, och i det här fallet de som offentliggörs 
genom reklam. Valet av metod motiveras med hjälp av Neil Postman som i sin tur betonar 
Marshall McLuhan och dennes syn på ett mediepräglat samhälle; ”[…] bästa sättet att 
genomskåda en kultur är att uppmärksamma de verktyg den har för sina samtal.”88 Verktygen i 
denna samtida konsumtionskultur är då reklam, som jag med hjälp av den kritiska diskursanalysen 
(CDA) ämnar undersöka. Att metoden/teorin har sina rötter i socialkonstruktionismen ser jag 
som ett bra komplement till studiens övriga grundvalar.89 För att kunna tolka och förstå dessa 
diskurser är det som sagt passande att använda sig av en analysmodell (Figur 1.1), då Fairclough 
uppfattar; ”[…] discourse as a complex of three elements.”90 Dessa tre ramar verkar i symbios 
med varandra och därför är hela modellen viktig i analyserandet.91 Fairclough beskriver syftet 
med modellen på följande vis; ”[…] CDA looks to etablish connections between properties of 
text, features of discourse practice (text production, consumption and distrubution), and wider 
sociocultural practice.”92 För att kunna utläsa de till en början dolda diskurserna har jag använt 
mig av en del diskursanalytiska begrepp, vilka återfinns hos lite olika inriktningar inom 
diskursanalysen. Nodalpunkt, ekvivalenskedjor och modalitet är exempel på några av de verktyg 
som jag har använt mig av. Vad gäller det första redskapet ska det uppfattas som ett huvudtecken 
varigenom andra tecken tillskrivs betydelse. I reklamannonserna får, som snart framkommer, 
fenomenet svenskhet mycket utrymme, vilket grundar sig på en tanke om ett land och ett folk, 
och där då det sistnämnda kan sägas utgöra nodalpunkten.93 Landslagsmännen ska då ses som 
representanter för denna ideologi, där andra fenomen som exempelvis idrott och hälsa tillskrivs 
betydelser genom dessa gulblåa ideal. Angående ekvivalenskedjor kan det aningen förenklat sägas 
stå för vad denna svenskhet påminner om och samtidigt tar avstånd från. Det homogent svenska 

                                                 
87 Eagleton, s. 195 
88 Neil Postman, Underhållning till döds, (Stockholm, 1986), s. 16 
89 Norman Fairclough, Analysing discourse. Textual analysis for social research, (London; 2005), s. 8-9 
90 Fairclough, (1995b), s. 74 
91 ibid., s. 9 
92 ibid., s. 87 
93 Winther Jørgensen & Phillips, s. 33 
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kontrasteras då indirekt mot det osvenska, och tillskriver därigenom de bägge dikotomierna olika 
egenskaper.94 Ett resonemang rörande vi- och dom ligger därför nära till hands. Modalitet 
handlar om hur någonting framställs som en sanning. I en av reklamannonserna går bland annat 
följande att läsa; ”VM-guld, OS-guld, Jerring priset och pris för bästa prestation och bäste 
manlige idrottare. Hur blir man ett sånt fenomen? Inte utan ansträngning kan man lugnt påstå.” 
(se bild 2) I uttalandet ges det inte utrymme för några alternativa tolkningar, utan det är 
författaren som understryker att resultatet endast är tänkbart om man är beredd att underordna 
sig stenhård träning. Genom en sådan övertygande meningsuppbyggnad framställs en förefintlig 
sanning, vilket också är ett genomgående tillvägagångssätt inom reklamdiskursen.95  
 Under detta stycke återfinns Faircloughs modell för kritisk diskursanalys, och den innersta 
ramen motsvarar som synes tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella. 
Textanalysen fokuserar på textens formella och lingvistiska drag, och då hur någonting framställs. 
I mitt fall innefattas kombinationen av den idealbärande reklambilden samt textmassan av denna 
fyrkant. För att konkretisera detta kan den dominerande nationalistiska svenskhetsdiskursen 
återigen nyttjas som ett passande exempel. Rent visuellt är den minst sagt tydlig, då 
tävlingsinriktade landslagsbeprydda idrottsmän kontrasteras mot omvärlden. Fenomenet är också 
någonting som ideligen understryks i textmassan, och då i relationen till den marknadsförda 
drycken. Den mellersta ramen symboliserar diskursiv praktik och med hjälp av den ska man 
undersöka hur textförfattare bygger på redan förekommande diskurser i skapandet av en text. 
Dessutom är det av intresse att analysera hur texten konsumeras. Det är med andra ord 
produktionen samt konsumtionen av texter som hamnar i fokus. För mig kan det då exempelvis 
vara intressant att undersöka varför just den nationalistiska diskursen får så mycket utrymme, och 
då också hur läsaren kan tänkas uppfatta budskapet. Slutligen, och som påpekats under den 
föregående rubriken, är det meningen att dessa två innersta ramar ska sättas i förhållande till den 
yttre, den sociala praktiken.96  
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Analys 

ProViva Active 
Vid en första anblick påminner ProViva Actives annonser relativt mycket om varandra. De är 
uppbyggda på ett enhetligt sätt med olika välkända manliga idrottsutövare, iklädda 
överensstämmande färger tagna ur olika tävlingsmoment vid sidan om eller över en berättande 
text, och allt detta i samband med de avbildade produkterna. Det finns dock ett undantag, och i 
det fallet existerar inga personer utan i stället är det de tävlandes skor med tillhörande autograf 
som representerar de olika idrottsutövarna. (se bild 4) Överst på sidorna visualiseras en tydlig och 
fyndig rubrik i logotypens färger. Vidare så är samtliga annonser avbildade mot en stilrent helvit 
bakgrund, vilket möjligtvis kan ses som att man vill att läsarens fokus ska riktas mot just 
idrottsstjärnan och dennes hjälpmedel. Då bilderna kontrasteras mot den vita bakgrunden 
framstår de som än tydligare och minimerar risken för att läsaren ska kunna missförstå 
budskapet. Det är med andra ord ett ömsesidigt beroende som förkunnas, produkten samt den 
framgångsrike stjärnan, vilka verkar i symbios utan några yttre omständigheter. En första 
övergripande anblick säger således inte särskilt mycket om samtiden utan det är vid en närmare 
analys som det går att finna ett antal återkommande och gemensamma nämnare, teman, som 
annonserna är uppbyggda kring. Dessa framträder genom en kombination av nyckelord samt 
kroppsuttryck, och kommer för enkelhetens skull att fungera som rubriker i analysdelen 
framöver. Rubrikerna lyder som följer; För Sverige i tiden, En idrottsarena för män, Full fart framåt, En 
sund själ i en sund kropp, Bäste dräng reder sig själv, Ingen minns en silvermedaljör och Det är utsidan som 
räknas.  
 Den kommande analysen överensstämmer väl med de tre aningen förenklade punkterna 
som Qvarsell hävdar vara typiskt för medicinskt reklam, och då även för ProViva Active. Den 
första handlar om visionen, och det goda som användandet av produkten ska bidra med. Medlet 
är den andra punkten, och då är det beskrivningen och framlyftandet av som i det här fallet 
dryckens egenskaper, tillblivelse samt inköpsställe. Det tredje berör retoriken, och det handlar då 
om varför jag som konsument skall välja just denna produkt och för att då också komma närmare 
visionen.97 Alla dessa punkter går av min analys att döma, att återfinna i annonserna, och det är 
det som det nu har blivit hög tid att visa på. 

För Sverige i tiden 
Det kanske mest betydelsebärande elementet som ProViva Active förmedlar är vad jag har valt att 
kalla ”svenskhet”. Detta diffusa begrepp grundar sig på en uppfattning om ett enhetligt folkslag 
verkandes inom ett avgränsat område.98 I denna nation ges inte avvikelser något utrymme utan 
det gäller att leva upp till vissa kriterier som utgår från föreställningar om vad som är svenskt och 
                                                 
97 Qvarsell, (2005a), s. 16-17 
98 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren. Folkuppfostran och hälsoupplysning i folkhemmet, (Stockholm, 1999), 
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inte.99 Enligt reklamannonserna är det, med ett undantag, svenska landslagstjärnor av det manliga 
könet som agerar föremål i denna kampanj. I och med det är det någon slags svenskhet som 
utropas och därmed också förespråkas. Undantagsfallet är Malmö FF:s dåvarande fotbollsstjärna 
Alfonso Alves medverkan i ett helt uppslag, men då det i de övriga annonserna explicit avslöjas 
vilken nationalitet det är som representeras är det i detta fall helt oväsentligt. Dessutom är det 
endast skorna som gestaltas, och det tillsammans med två andra svenska idrottsutövare. (se bild 
4) Man har med andra ord av någon anledning valt att inte gestalta Alfonso Alves utseende. Värt 
att påpeka i sammanhanget är att annonsen inte ingår i den vanliga tidningsutgåvan utan är en 
extra kostbilaga som då också kostar mer, vilket gör att det framförallt är de som har ett särskilt 
intresse för kost som nås av just denna kampanj. Det tydligaste tecknet på denna utropade 
svenskhet är i första hand de gulblå landslagsdressarna som samtliga avbildade bär. 
Uppenbarligen spelar denna symboliska färgkombination en betydande roll i kontexten eftersom 
det är kring den som större delen av annonserna är uppbyggda. Om vi antar att nationalitet och 
ursprung inte hade någon större betydelse i sammanhanget kunde man lika gärna ha valt att nyttja 
en bild från ett av alla träningspassen de tävlande genomför, vilket även vore det mest naturliga 
eftersom texten framför allt understryker vikten av träningsflit. Här återspeglas nationalismens 
naturliga och kraftfulla inverkan på våra vardagsliv.100  
 Andra aspekter gällande så kallad svenskhet är att annonserna noga påpekar att 
framgångarna i kombination med drycken är ett resultat av svensk forskning. Det svenska står i 
det här fallet för det goda, framgångsrika och eftersträvansvärda, och i samband med forskning 
och elitidrott får det ett skimmer av seriositet över sig. Både vetenskapligt och sportsligt kopplas 
framgångarna samman med den yttersta eliten. Längst ner på sidan tillkännages det att produkten 
är tillverkad av Skånemejeri, vilket då också kan ses som en del av denna utropande homogena 
svenskhet. Att reklamen är skriven på svenska och även återfinns i svenskspråkiga tidningar 
bidrar naturligtvis även det i reproducerandet av det svenska.  
 Svenskheten framkommer även i vissa texter vid sidan av aktörerna, vilket följande 
nerkortade citat är ett exempel på; ”En del av våra handbollshjältar [...].” (se bild 1) Våra kan då 
ekvivaleras med svensk vilket förstärks i kombination med ordalag som hjältar.  I annonsen med 
sprintern Johan Wissman går följande att läsa; ”Kan ProViva bidra till att vi har en sprinter i 
världsklass känner vi att vår produktutveckling går hand i hand med svensk elitidrott.” (se bild 3) 

                                                 
99 Vad dessa kriterier består av vet inte jag, utan de är enligt mig socialt konstruerade föreställningar, och uppfattas 
olika från person till person, och det är just därför det blir diffust. Och kan man inte benämnas svensk om man är 
adopterad eller inflyttad från ett annat land? Vid en närmare granskning är det med andra ord ett väldigt bristfälligt 
begrepp. I mina fortsatta resonemang kommer även svenskhet sammankopplas med vithet (och då för att det endast 
är vita män som poserar på bilderna), och för att inga frågetecken ska uppstå angående mina åsikter så förtydligar jag 
nu ännu en gång att min roll är att visa på hur vissa ideal förknippas med vissa samhälleliga företeelser. 
100 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, (Göteborg, 2000), 
s. 18 respektive Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana. Europa och världsordningen, (Stockholm, 2004), s. 
53-55 
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Användandet av ord som vi, vår och svensk i relation till elit och världsklass understryker 
resonemanget. Bauman & May begrundar varför det är så här;  

Ofta ser vi distinktionerna mellan ”oss” och ”dem”, ”här” och ”där”, ”inom” och ”utanför”, 
”infödda” och ”utlänningar” används för att dra gränser kring ett territorium som man kräver 
för sitt eget odelade välde och avser att i namn av en etablerad och oproblematisk kultur 
försvara mot all konkurrens.101

I annonserna har man valt att inte lyfta fram den andre och samtidigt förhöja svensken, och 
genom denna osynlighet förstärks bilden av det så kallade osvenska, vilket då karaktäriserar det 
onormala och avvikande. Thomas Hylland Eriksen hävdar att; ”Alla identiteter, alla gemenskaper 
förutsätter att det etableras en kontrast till de andra.”102 Helen Brembeck med flera samt Gillian 
Rose belyser meningsfullheten i att studera det som utestängs, de andra, eftersom det då av någon 
anledning inte anses passande.103 Det är då betydelsefullt att visa på varför och av vilken 
anledning diskursen ser ut som den gör, och inte på annat sätt.104 Resonemanget understryks även 
av följande yttrande; ”Dikotomierna delar inte bara upp världen i termer av sinsemellan motsatta 
och uteslutande fenomen, utan etablerar också hierarkier som definieras och förknippas med 
negativa och/eller positiva värden och egenskaper.”105 Citatet betonar det rådande vi- och dom-
tänkandet där västerlandet har tolkningsföreträde och där vi genom skapandet av den andre 
uppfattar oss själva som normala. Allt sedan den vite mannen gav sig ut för att upptäcka världen 
lever fortfarande en föreställning kvar som sammankopplar vithet med överlägsenhet. 106

Kolonialismen tillhör inte det förflutna utan präglar fortfarande västvärldens förhållande till 
övriga världen. Det kanske är tydligast ekonomiskt men även i konstruktionen av kulturer, 
identiteter och texter finns det en hierarkisk ordning som marginaliserar, isolerar och gör de 
Andra till objekt. Om det tidigare mer handlade om en kolonialism som tog sig i uttryck på ett 
mer påtagligt fysiskt sätt genom kolonisatörernas anspråk på andra länder och människor 
handlar det idag […] mer om en föreställning, en uppfattning och en inställning till andra 

                                                 
101 Bauman & May, s. 180 
102 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet, (Nora, 1999), s. 19 
103 Brembeck, Berggren Torell, Falkström, Johanson, s. 14 respektive Gillian Rose, Visual methodologies. An introduction 
to the interpretation of visual materials, (London, 2003), s. 157-158 
104 Foucault, (2002), s. 43 
105 Mekonnen Tesfahuney, ”Globaliserad apartheid. Fästning Europa, migration och synen på de Andra” i Sverige och 
de andra. Postkoloniala perspektiv, Michael McEachrane & Louis Faye, (red), (Stockholm, 2001) s. 196  
106 Ove Sernhede, Ungdomskulturen och de andra. Sex essäer om ungdom, identitet och modernitet, (Göteborg, 1996), s. 80-81 
respektive Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Nora, 2003), s. 139 respektive Hettne, (2004), s. 174-179 
respektive Bernt Skovdahl, Skeletten i garderoben. Om rasismens idéhistoriska rötter, (Tumba, 1999), s. 31 respektive 
Magnus Berg, ”Önskelista” i Där hemma här borta. Möten med Orienten i Sverige och Norge, Åsa Andersson, Magnus Berg 
& Sidsel Natland, (Stockholm, 2001), s. 238 respektive Berg, (1998), s. 12-13, 19-20, 24, 156, 159-206 
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människor. En inställning som möjliggör skapandet av hierarkier på grundval av bland annat 
kulturer och härkomst.107  

Bauman & May förtydligar påståendet; ”Bland de distinktioner som vi har förmågan att göra 
ingår också skillnaden mellan ”oss” och ”dem”. Den ena kategorin omfattar de grupper som vi 
känner att vi tillhör och förstår. Den andra omfattar dem som vi inte kan eller vill tillhöra.”108 Vi 
blir då någonting så självklart för oss att vi inte ägnar det särskilt mycket tankeverksamhet. Även 
Katarina Mattsson problematiserar över detta ojämlika förhållande, där vithet (vi) förstås som 
någonting naturgivet;  

Vithet fungerar därför som en markör för svenskhetens yttre gräns, d v s gentemot dem som 
inte välkomnas som svenskar. Det skulle utifrån detta vara relevant att synliggöra hur nationella 
diskurser kring svenskhet vilar på ett förgivettaget antagande om vithet. Denna koppling är 
ofta så självklar att vi har svårt att se den, trots att den är fullt synlig i det offentliga rummet. 
Bilder av vita människor klär reklamskyltar och veckotidningarnas löpsedlar. I reklam för 
Sverige förkroppsligar vita, ofta även blonda och blåögda, människor idén om ”svensken”. 
Medan en kvinna i sjal eller en mörkhyad person förkroppsligar ”de nya svenskarna”.109

Det är genom dessa förgivettaganden som ojämlika förhållanden ideligen reproduceras. Vitheten 
normaliseras och utgör en förebild och bedömningsgrund, vilket leder till att människor tillämpar 
en viss syn på världen och dess aktörer.110 Vitheten blir, bland annat genom ProVivas annonser, 
det rätta och eftersträvansvärda och allt annat tillskrivs värden som avvikande och farligt.111 Ulf 
Olsson reflekterar över det som är annorlunda på följande vis; ”Det finns en rädsla för orenhet 
och för de andra som bryter mot normerna.”112 Med detta i åtanke blir det ännu viktigare att 
belysa just reklamkampanjer som är uppbyggda på denna så kallade vithet, då denna utbredande 
uttrycksform mer eller mindre förklarar för oss hur vi ska leva våra liv. Vidare så vill Mattson;  

[...] beskriva vithet som en praktiserad relation, dvs ett sätt att positionera sig själv som ”vit” i 
relation till människor och platser som karaktäriseras som icke-vita. Detta för att undvika 
tendenserna att vithet framställs som en essens. Vithet är med andra ord inte en uppsättning 
egenskaper eller en kultur. Det skall istället ses som en praktik i vilken gränsen till en rasifierad 
Andre dras och upprätthålls. Det sker genom att personer intar positionen som vit och agerar 
utifrån den makt som denna position tillåter. Detta tankesätt knyter tanken om vithet till en 
situation och handling snarare än till enskilda individer. Liksom genus måste vithet som 

                                                 
107 Urban Ericsson, Irene Molina & Per-Markku Ristilammi, ”Representationer av platser – en teoretisk genomgång” 
i Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och förorter, Urban Ericsson, Irene Molina & Per-Markku 
Ristilammi, (Norrköping/Stockholm, 2002), s. 29 
108 Bauman & May, s. 47 
109 Sverige mot rasisms hemsida, 
http://www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/Vithetens%20symbolik%20och%20praktik.pdf, 060113 
110 Katarina Mattsson & Mekonnen Tesfahuney, ”Rasism i vardagen” i Det slutna folkhemmet. Om etniska klyftor och 
blågul självbild, Ingemar Lindberg, (red.), (Stockholm, 2002), s. 37-39 
111 Sverige mot rasism hemsida, 
http://www.sverigemotrasism.nu/upload/docs/Vithetens%20symbolik%20och%20praktik.pdf, 060116 
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maktposition upprätthållas genom en ständig upprepning av rutiniserade handlingar och 
praktiker.113

Att reklam passar väl in i facket ”upprepning av rutiniserade handlingar och praktiker” är 
knappast något revolutionärt påstående, och det är just därför som vissa budskap är extra viktiga 
att kasta ljus på. Med utgångspunkt i att rasism inte är något av naturen givet kan detta aldrig vara 
fel.114     

Då annonserna finns representerade i tidningar med majoriteten idrottsintresserade läsare 
kan nostalgiska anspelningar, kopplat till en föreställning om nationen, tänkas vara en ytterligare 
retorisk aspekt. Visst drar ett välkänt ansikte till sig uppmärksamhet och blickar, men i en allt mer 
konkurrenspräglad värld skadar det inte att dra det ett steg vidare.115 Säkerligen framkallas bilder i 
läsarens huvud om de lyckliga stunderna framför TV:n, eller möjligtvis på plats, då dessa svenska 
fantastiska prestationer ägde rum. Thomas Hylland Eriksen framhåller idrottens roll i kontexten; 
”Även om många krig ägt rum mellan nationsstater, har sådana krig varit förhållandevis sällsynta 
sedan 1945. I stället kan vi se internationella idrottstävlingar som den viktigaste formen för 
metaforisk krigsföring mellan nationsstater.”116 Det så kallade kollektiva minnet får då genom 
medierna vatten på sin kvarn och vi-känslan förstärks.117 Det sentimentala och eskapistiska tar 
över till nackdel för det återhållsamma och granskande. En känsla av att ProViva Active inte är 
vilken dryck som helst smyger sig eventuellt på och i läsögonblicket infinner sig en slags 
tacksamhetskänsla riktad mot ProViva, som av reklamannonsen att döma är en betydande del av 
dessa framgångsbyggen. Jean Baudrillard resonerar aningen cyniskt över denna så kallade 
uppskattning som är typisk i dagens samhälle; 

The consumer society is not simply characterized by the abundance of goods and services but 
by the more important fact that in this society everything is a service. What is available to be 
consumed never presents itself as a pure and simple product, but as a personal service, as 
gratification. From ´Guinness is good for you´, via the receptionist’s smile and the automatic 
cigarette machine’s ´thank you´, to the politicians´ deep concern for their fellow citizens, each 
of us is beset by a formidable obligingness, surrounded by a conspiracy of devotion and 
goodwill. The tiniest bar of soap is presented as the fruit of the thinking of a whole council of 
experts who have been poring for months over the softness of your skin.118

                                                 
113 Sverige mot rasisms hemsida, 
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114 Stefan Jonsson, De Andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism, (Stockholm, 1998), s. 249-250 respektive 
Michael Omi & Howard Winant, ”Racial formation” i Race critical theories, Philomena Essed & David Theo Goldberg, 
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Det svenska projektet förstärks också genom att de porträtterade personerna bär så kallade 
svenska namn.  Med det inte sagt att man nödvändigtvis måste vara svensk bara för att man heter 
Johan eller Stefan, med det är knappast någon slump att det förefaller sig så i det här fallet. 
Vetskapen om att det finns svenska framgångsrika idrottsutövare med annan etnisk bakgrund gör 
inte det hela mindre intressant.119 Men dessa personer är som bekant inte visuellt representerade i 
ProVivas reklamkampanj.  

Flera meningsbärande svenska tecken, som förstärker den nationsbundna och folkkära 
diskursen, går att återfinna i de tre utplacerade kronorna på sprinterns samt höjdhopparens bröst. 
Likaså är handbollspelarens skottarm prydd med matchande färger. En ytterligare tanke kring just 
denna person och hans nationalitet är att bollen kan tänkas symbolisera ett vapen som denna 
blågula arm framgångsrikt attackerar den osynliga motståndaren med. Vi- och domtänkandet 
aktiveras åter igen. Dessa värdeladdade tecken tillskriver bilderna mening och betydelse och i det 
här fallet utgör färgerna gult och blått de starkaste inslagen. 

Ytterligare former av geografiska indelningar går att finna i texten rörande Johan Wissman 
där begrepp som europé och svensk återfinns. I sammanhanget blir detta minst sagt förklarligt då 
idrott kopplat till internationella tävlingar kan sägas spegla den rådande världsbilden, där alla de 
olika flaggorna, dräkterna och nationalsångerna är de tydligaste tecknen på denna nationsindelade 
världsordning. Vid en närmare anblick kan dock detta komma att ifrågasättas, då den 
accelererande globaliseringen oundvikligen för med sig alla möjliga influenser från olika delar av 
världen.120 Genom denna process får, enligt vissa, nationalstaten allt mindre betydelse men i just 
idrottssammanhang är nationsbyggen fortfarande någonting oklanderligt.121  
 För att återgå till resonemanget vad gäller utövarnas blågula klädsel går det att finna fler 
motsägelsefulla inslag. Genom att studera Wissmans och Lövgrens kortbyxa samt den 
sistnämndes matchtröja framkommer det att dessa plagg knappast härrör från Sverige, då Reebok 
och Adidas är väldiga internationella sportartikeltillverkare som främst huserar utanför Sveriges 
gränser. Detsamma kan sägas om skorna, som inte är svensktillverkade, vilket även gäller några av 
de frukter och smakämnen som ingår i den marknadsförda produkten. Citron och andra tropiska 
frukter är således besvärliga att återfinna i den svenska naturen. Så vid en närmare anblick 
framträder denna proklamerade svenskhet som tämligen vag och godtycklig.   

                                                 
119 Jag är väl medveten om frågans komplexitet, och därför kan påståendet med all rätt uppfattas som aningen 
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En idrottsarena för män 
Då annonserna är uppbyggda kring en totalt mansdominerande diskurs, bekräftas den rådande 
könsuppdelningen i samhället.122 Den fullständiga avsaknaden av kvinnliga aktörer vidmakthåller 
uppfattningen om att det fortfarande framför allt är män som beträder det idrottsliga rummet. 
Pierre Bourdieu för fram varför det är på det viset; ”Den manliga ordningens styrka märks på att 
den inte behöver rättfärdigas: det androcentriska synsättet etableras som neutralt och behöver 
inte utsägas i legitimerande diskurser.”123 Enligt Stina Backman är det; ”Den (bilden) av den 
friske mannen. I annonser för kost- och vitamintillskott, fettsnåla livsmedel och otaliga sorters 
hälsopreparat möter vi honom: den riktige mannen - han med stort M.”124 Vidare så menar 
Backman på att; ”Män gestaltas oftare än kvinnor i arbetsmiljöer och i än större utsträckning har 
de fått representera människan med en aktiv fritid.”125 Dessutom kan den moderna människan, 
präglad av valmöjligheter likställas, med en man,126 vilket Baudrillard nedan understryker;  

The masculine model is the model of particularity [exigence] and choice. All masculine 
advertising stresses the rule of choice, in terms of rigour and inflexible attention, as a matter of 
‘professional ethics’. The modern man of quality is particular or demanding. He will countenance 
no failing and he neglects no detail. He is a ‘select’ individual, though he is not so passively or 
by natural grace, but by practising selectivity […].127  

Kvinnan å andra sidan saknar de ovan beskrivna egenskaperna, och tillskrivs då inte dessa 
valmöjligheter.128 Förhållandet framträder extra tydligt i annonsen med Stefan Holm, då endast 
Stefan samt hans pappa nämns. Stefan Holms till synes alldagliga prestationer säger då så mycket 
mer än att han bara besitter en exceptionell förmåga att hoppa högt. Genom avsaknaden av 
kvinnliga representanter förstärks den rådande uppfattningen om mannens aktiva och 
innehållsrika livsstil, och samtidigt förskjuts kvinnan till avbytarbåset där passivitet och beskådan 
råder. Genusresonemanget kommer att följas upp i den avslutande diskussionen tillsammans med 
den så kallade svenska diskursen. Med tanke på att kvinnor inte anses passande i denna idrottsliga 
kontext fortskrider distinktionen mellan könen och som Berger & Luckmann framhåller så har 
den; ”[...] som har den större käppen [...] bättre möjligheter att påtvinga andra sina definitioner av 
verkligheten.”129 Reklambilderna återspeglar då mannens förfogande över denna käpp, och 
genom att framställa kampanjer som ProViva Actives kommer knappast käppen att få någon ny 
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delägare. Burr lutar sig på Gergen och menar att; [...] those in powerful positions warrant voice 
more easily than others.”130 Ulrika Torell framhåller vikten av att studera exempelvis reklambilder 
för att avslöja ojämlika förhållanden som exempelvis könsuppdelningar, vilket då också motiverar 
analyser som just denna; 

I det alldeles näraliggande, [...], kan vi spåra samhälleliga processer. I det väldigt vardagliga 
finns information om mycket vidare sammanhang. På så sätt kan populärkulturella 
representationer berätta om rådande värden, föreställningar, ideal, och hur dessa successivt 
förskjuts och förändras.131

Full fart framåt 
Snabbhet, här betonat både i text och bild, är någonting som kan ses som en allt mer utbredande 
dygd, då samtidens höga tempo och rastlösa karaktär är någonting som ständigt påminner oss.132 
Thomas Hylland Eriksen understryker påståendet; ”I informationssamhället råder det brist på 
frihet från information.”133 Detta märks inte minst i flertalet av alla de reklamkampanjer som i 
nuläget avlöser varandra för exempelvis bredband, matlagning, tågresor och bilmodeller. 
Budskapet genomsyras av att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig för att spara så mycket tid 
och kraft som möjligt för att i gengäld få tid över till annat. Liknande resonemang kan även 
appliceras på alla de möjliga varianter av kösystem som finns ute i samhället, och där kunden 
ideligen erbjuds alternativa och mer effektiva metoder för att förkorta väntetiden.134  

Då vi i dagens informationssamhälle ideligen utsätts för dessa budskap blir vi allt mer 
otåliga och krävande, vilket Bauman berör; ”[…] orörlighet är inget realistiskt alternativ i en värld 
av ständig förändring.”135 Konsumtionssamhället sker nu och har varken tid eller råd att vänta.136  
Snabbheten betonas, vilket för övrigt inte är särskilt konstigt, i synnerhet i annonsen med 
sprintern Wissman. ”Att springa 200 meter när man tillhör världseliten är att i en följd springa två 
100-meters lopp på cirka 10 sekunder.” (se bild 3) I just denna reklamannons ska den inneboende 
farten bära Wissman ända in i mål. Bilden på sprintern på väg upp ur startblocken bekräftar 
dessutom sanningen på ett övertygande sätt, eller som Bauman & May framhåller; ”Också när 
övertalningsspecialisterna genom omsorgsfullt utformad reklam erbjuder oss enkla, specifika 
produkter som uppenbarligen är inriktade på enkla, specifika behov, presenteras de i allmänhet 
mot en tydligt tecknad bakgrund som visar den livsstil de ”naturligen” tillhör.”137
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Men även handbollspelare och höjdhoppare på den absoluta världstoppen utstrålar fart och 
spänst. Egenskaperna speglar då eftersträvansvärda ideal som konsumenten ska beröras av, även 
om de underförstådda attributen som exempelvis gudomlig och övernaturlig är näst intill 
ouppnåeliga. Konsumenterna får en känsla av att prestationsidealen trots allt är möjliga och blir 
då också eftertraktade.138 Enligt Bauman & May är spänst och styrka någonting som vi idag vill åt 
allt mer, och det räcker inte bara att inneha dessa egenskaper utan de ska även synliggöras för 
andra för att uppfylla sitt syfte. Vidare så menar de på att individen genom ökad träning 
förbereder sig för mötet med framtiden och genom att införskaffa dessa egenskaper bejakas livet. 
I jakten på den perfekta kroppen finns en mängd hjälpmedel att tillgå, och i och med detta finns 
risken att själva träningen får stå tillbaka till förmån för konsumerandet av produkterna.139 
Spänst- och styrkeidealen framkommer tydligt i annonsbilderna där Wissman framför allt, som 
sagt, kan sägas representera snabbhet medan Stefan Holm kopplas samman med höga höjder. 
Stefan Lövgren företräder då bägge dessa attribut samt styrka och bollkänsla. Tanken om 
snabbhet visar sig finns även på andra sätt i höjdhoppsannonsen, där följande går att utläsa; ”Det 
klarar Pro Viva Active mycket snabbare än vanlig mat och dryck”. (se bild 2) Återigen framstår 
snabbheten som ett gott attribut, fast här då kopplat till själva återhämtningsprocessen. Vanlig 
mat och dryck avfärdas då dessa anses vara för ”långsamma”. Denna typ av retorik då det 
ålderdomliga förkastas är, enligt Bauman & May, vanligt förekommande inom reklam.140 Det 
behövs alltså någonting alldeles extra, som inte går att finna på annan väg än genom 
införskaffandet av ProViva Active, för att orka längre. Man kan säga att de gamla klassiska 
metoderna avvisas till förmån för nya framforskade och mer effektiva produkter. Budskapet om 
snabbare, längre och högre förstärks dessutom då samtliga annonser inleds med alla de 
beundransvärda prestationer som utförts, vilket gör att läsaren genast försätts i ett underordnat 
tillstånd. Det gäller med andra ord att hela tiden vara på hugget, eller som Weber uttrycker saken; 
”Den som inte anpassar sin livsföring till de kapitalistiska förutsättningarna måste gå under eller 
kommer inte framåt.”141  

En sund själ i en sund kropp 
De kroppsliga ideal som förmedlas är av varierande sort, och då beroende på vilken idrottsgren 
det är som manifesteras. Gemensamt för samtliga utövare är dock att de tillhör eliten, vilket då 
underförstått innefattar en vältränad kropp. Vad som inte framkommer av reklamannonserna är 
att utövandet av elitidrott kan vara förenat med ohälsa. Påståendet kan både hälsoexperter och 
aktiva skriva under på, då skador och sjukdomar utgör en del av vardagen. Kroppen får ta mycket 
stryk på grund av den hårda träningsdosen, och det är inte ovanligt att man tvingas att sluta i 
förväg då kroppen har fått nog av de många och upprepande påfrestningarna. Som de flesta 
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redan är väl medvetna om är det knappast reklamens uppgift att belysa dessa nackdelar, av den 
enkla orsaken att reklamen i huvudsak fokuserar på de rådande idealen i det nutida samhället.142 
Och som Bjurström framhåller så är följande det enda som räknas i slutändan; ”Syftet med bild- 
och textbudskapen är emellertid detsamma: att öka varornas/produkternas attraktionsvärde.”143 
Och i en sådan diskurs förespråkas uppenbarligen skönhet och utseende till nackdel för den 
kroppsliga funktionen.144 Maria Arvidsson använder sig av Gustaf Adolf Sellergrens cirka 
hundraåriga citat, när hon framhåller kroppens betydelse i reklamdiskursen; ”Reklamen vädjar till 
människans svagheter och som sådan vädjar den aldrig förgäves.”145  

Vidare så är Wissman samt Holm iklädd lätt och tämligen åtsittande klädsel vilket gör att 
deras muskulösa och vältränade armar, ben och axlar framhävs på ett tydligt sätt. Stina Backman 
understryker det tidstypiska i denna kroppsfixering; 

De nakna, muskulösa och vackra manskroppar vi möter i populärkulturella sammanhang 
bidrar till ohälsans estetisering samtidigt som de förstärker bilden av sjukdom som något 
oönskat, något fult och avvikande. […]. På samma gång kan man se estetiseringen som en 
bekräftelse på den attraktiva kroppens centrala roll i det sena 1900-talets performativa sociala 
rum och som en självklar marknadsmässig anpassning till det moderna 
konsumtionssamhället.146

De avbildade idrottsmännen är på samma gång målinriktade och koncentrerade, vilket framför 
allt Wissmans erövrande blick bekräftar. Eller som Sofia Kjellström uttrycker det; ”Denna blick i 
fjärran speglar en beslutsam inriktning mot ett framtida mål och kan tolkas som ett tecken på 
kroppslig hälsa.”147 Detsamma kan även sägas om handbollspelaren och höjdhopparen trots att 
den sistnämndes ögon är slutna. Hans grimaserande ansikte utstrålar ändå lidelse och vilja. Vidare 
så återspeglar samtliga kroppar en föredömlig livsstil, där för stora muskler tillbakavisas och där 
istället uthållighet, spänst, styrka och smidighet förespråkas.  

Bläddrar man exempelvis i en kroppsbyggartidning förmedlas där andra ideal, så som stora 
muskler i kombination med en brunbränd glansig hy, vilket betonas ytterligare då utövarna i dessa 
forum använder minimala kläder. Detta är då en stor skillnad i jämförelse med de tävlingskläder 
som ProVivas aktörer bär. Det framgår även en skillnad beroende på om det är en man eller 
kvinna som avbildas, då den vältränade mannen framställs som norm vid en kvinnlig publik, och 
vid en manlig publik anses en vältränad kvinna som onormal. Även karaktäristiskt för dessa 
kroppsbyggarbilder är att de ytterst sällan utför något slags hastigt moment i form av hopp, 
snabba rörelser eller dylikt utan fokus ligger i stället på uppvisandet av kroppen. Granskas å andra 
sidan en så kallad hälsotidning förmedlas där en bild av ett nyttigt, hälsosamt och lyckligt ideal där 
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stora muskler lyser med sin frånvaro. I stället är det då den sunda själen och lyckliga individen 
som står i centrum. Av de tidningar som ProViva har valt att figurera i är det, som tidigare 
beskrivits, den glada och utstrålande individen som förespråkas. Vita tänder och leenden 
dominerar bilderna. Vad gäller utstyrsel så visar de svenska idrottsstjärnorna i sammanhanget inte 
särskilt mycket naken hud för själva sakens skull, utan det är den obligatoriska tävlingsdräkten 
som är påtagen. Liknande tankegångar gäller dubbelannonsen som enbart visar upp de olika 
idrottsmännens tävlingsskor, vilket understryker den då inte så påtagligt explicita 
kroppsfixeringen som återfinns i andra reklamannonser och hälsotidningar.  

Vad kan då dessa så kallade kroppsideal tänkas förmedla? Till att börja med påminner de 
läsaren om vikten av att ta hand om sin kropp, vilket befäster en redan utbredd norm.148 För att 
inte drabbas av allt för stora skamkänslor förväntas människor som inte ens anser motion särskilt 
medryckande ändå utföra det.149 Att uppfatta vardagen som problematisk och besvärlig är, enligt 
Bauman & May, någonting som reklammakarna tillvaratar. Tillståndet leder till att man försöker 
konsumera bort bekymren och på samma gång infinner sig en känsla av ansvarstagande.150 
Baudrillards bidrag i diskussionen lyder som följer;  

Det djupaste begäret är kanske att överlämna ansvaret för sitt eget begär till någon annan [...]. 
Reklam, information, teknik, hela den intellektuella och politiska klassen finns där för att tala 
om för oss vad vi vill, för att tala om för massorna vad de vill – och i huvudsak upplever vi 
denna massiva överföring av ansvar som något riktigt angenämt, eftersom det helt enkelt inte 
är så enkelt att vilja det som vi vill; eftersom det helt enkelt inte är särskilt intressant att veta 
vad vi vill besluta, vad vi vill begära.151  

Vetskapen om att vi lever i en konsumtionskultur gör att vi ständigt påminns om att investera i 
oss själva för att så småningom uppnå det utopiska slutmålet som utropar skönhet.152 Thomas 
Ziehe begrundar fenomenet;  

[...] nu sprider sig ”marknadsmekanismen” till det sociokulturella planet, och vi får en marknad 
som också omfattar den egna subjektiviteten. Erotiken tenderar att knytas till 
marknadsmekanismerna. Detsamma gäller vårt utseende, den livsstil som vi vill uppnå. Här har 
det i princip blivit möjligt att fatta alternativa beslut. Men dessa beslut måste i stor utsträckning 
fattas individuellt och privat. Här uppstår alltså ett område där det ställs prestationskrav på den 
enskilde, och därmed uppkommer prestationsångest [...].153

Bjurström använder sig av Ziehe och menar på att; ”I denna process [präglad av valmöjligheter 
angående levnadssätt] blir konsumtionen alltmer ett uttryck för ”självframställning, 
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självutveckling och självförändring”.”154 Vetskapen om att vi lever i ett övervakningssamhälle 
med en känsla av ständig uppsyn, är inte reklammakarna sena att ta till vara på. Vid en närmare 
eftertanke är dessa krav dock ganska hopplösa projekt då samtidens förnyelsetendenser inte ger 
plats för det varaktiga.155 En resa tillbaka i tiden behöver inte sträcka sig över allt för många år för 
att underrätta oss om att skönhet inneburit olika ideal under olika epoker, och ingenting tyder på 
att denna förändringsprocess kommer att ändras.156 Idealen kan alltså ses som någonting 
historiskt och kulturellt förknippat, men i sin institutionaliserade form uppfattar vi dem som 
någonting naturgivet och självklart.157 Enligt Adorno används stereotyper för att förstå världen, 
och då främst det som vi anser oförståeligt.158 Vi kategoriserar in och använder oss av stereotyper 
för att göra våra vardagsliv enklare, och detta skulle kunna vara en förklaringsmodell till 
reklamens genomslagskraft. 

Mike Featherstone belyser utseendets betydelse i dagens samhälle på följande vis; ”Den 
stora mängd dietistiska-, bantnings-, motions-, och kosmetiska kroppsvårdsprodukter som 
tillverkas, marknadsförs och saluförs nu för tiden, visar på utseendets och den välbevarade 
kroppens betydelse i det senkapitalistiska samhället.”159 Eller med Baudrillards ord; ”Buy – and 
you will be at ease in your body.”160 ProViva Active utgör inget undantag, då dess återställande 
funktion framställs som en byggsten i kampen om det acceptabla utseendet. Även Giddens berör 
frågan; ”Ingen kan idag vara omedveten om att det levnadssätt som en viss tro föreskriver bara är 
ett val bland många möjliga.”161 Och skulle inte detta fungera på naturlig väg så finns det idag en 
växande industri i fråga om konstgjorda metoder.162   

Vidare så kan investeringar i kroppen ses som ett sätt att skydda sig mot den farliga och 
oförståeliga omvärlden som vi alla oavsett vi vill eller inte är bundna till. Då vår kropp är 
någonting som vi ständigt har med oss kan den ses som ett föremål som vi alltid kan greppa tag i 
oavsett vad som händer runt omkring oss. Ove Sernhede citerar Alberto Melucci rörande detta; 
”Kroppen framstår som en helig domän till vilken bara individen har nyckeln, och till vilken han 
kan återvända för att söka en jagdefinition som inte binds av samhällets regler och 
förväntningar.”163 Möjligheten att mäta och jämföra sitt kroppsresultat kan också vara ett sätt att 
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söka efter sanningen.164 Men som Bauman & May påpekar; ”Den oro som är drivkraften i sådana 
mödor försvinner ändå inte, ty den härrör från någonting utanför vår relation till kroppen: 
samhället som vi lever i. Skälen för att söka sig en tillflyktsort kommer alltid att finnas, och därför 
är behoven omättliga.”165 Så oavsett hur mycket vi väljer att investera i våra kroppar, bland annat 
genom träning och olika hälsoprodukter, kommer vi aldrig att bli belåtna. 

Bäste dräng reder sig själv 
Enligt bilderna är det den ensamma människan som ligger i tiden, och fenomenet kan ses som 
någonting som har vuxit fram i takt med moderniseringsprocessen och dess tendenser till 
flexibilitet. Familjebildningar och lokala projekt får därför stå tillbaka för arbetets inflytande i 
privatsfären.166 Då individualiseringsbegreppet kommer att få relativt stort utrymme framöver 
kan ett sammanfattande förtydligande vara på sin plats, och det är då Beck som menar på att det 
rör sig om; ”[…] frigörelsen från de traditionella livskontexterna […].”167 Att satsa på sig själv är 
ett påstående som är vanligt förekommande i dagens samhälle, vilket oundvikligen medför vissa 
tankar och funderingar. Ziehe problematiserar över den samtida individens självreflekterande 
tillstånd; ”Nu måste den enskilde skissera, utprova och omformulera sin identitet, och det mot 
bakgrund av ett enormt ökat samhälleligt vetande och enormt stegrade individuella anspråk.”168 
Enligt Bjurström så är beteendet en följd av den västerländska moderniseringsprocessen;  

Historiskt sett förefaller denna individualiseringsprocess sammanfalla med att allt fler skikt, 
grupper eller individer kan beskrivas som (medvetna) utövare av olika livsstilar, medan allt 
färre endast ”bär upp” eller ”innehar” en livsstil på ett omedvetet, oreflekterat eller passivt sätt. 
Den tendens mot en ökad individualisering som återspeglar sig på livsstilarnas område kan 
generellt sett betraktas som ett uttryck för en social och kulturell moderniseringsprocess. Med 
en ökad komplexitet och differentiering av samhället intar allt fler grupper, skikt, segment eller 
t o m enskilda individer skilda förhållningssätt till livet, arbetet, fritiden, etc. Samtidigt 
uppfattas de dimensioner som livsstilarna refererar till som exempelvis ”smak”, ”stil”, 
”identitet”, ”status” eller ”prestige” i ökad utsträckning som uttryck för en personlig livsstil. 
Denna tendens både uppmuntras och förstärks av konsumtionsmarknaden, marknadsföringen 
och reklamen, genom att de exempelvis framställer de massproducerade varor och produkter 
de saluför och propagerar för som ”unika”, ”exklusiva” eller ”personliga”.169  

Att hela tiden utsättas för alla valmöjligheter är någonting som den moderna individen måste lära 
sig att leva med.170 Billy Ehn beskriver hur vi fostras till vad han kallar individualistiska 
konsumenter; 

                                                 
164 Bauman & May, s. 134 
165 Bauman & May, s. 134 
166 Beck, (2000), s. 200 
167 ibid., s. 215 
168 Ziehe, (1994), s. 38 
169 Bjurström, s. 18 
170 Bauman, (1999a), s. 257 respektive Billy Ehn, Arbetets flytande gränser. En fabriksstudie, (Stockholm, 1981), s. 190 



 31

Vi lärs att betrakta livet själv som en marknad med ”utbud” av livsstilar, karriärmöjligheter och 
olika former av självförverkligande. Den individualism som propageras befrämjar synen på 
livet som bestående av personliga ”projekt”. Budskapet är att var och en har till uppgift att 
skapa och förvalta sina egna möjligheter, att ”satsa på sig själv”. Självförverkligandet är ett 
centralt kulturellt tema och idén om valfrihet styr mångas drömmar.171

Vi mäter oss med dessa till synes välkända och ensamma personligheter, men de är då inte 
ensamma i den bemärkelsen att man ska känna sympati med dem, som fallet brukar vara då 
ensamhet aktualiseras. Här ska man i stället imponeras av deras beslutsamhet och självständighet, 
som av annonserna att döma har gjort dem till dem de är. Sofia Kjellström reflekterar kring hälsa 
i relation till hur fenomenet utformas i olika bilder, och menar bland annat på att hälsa kan ses 
som ett; ”individuellt projekt”, och då främst med tanke på att det nästan uteslutande är 
ensamma människor som poserar på bilderna.172 Resonemanget går att applicera på majoriteten 
av ProViva Actives bilder där det som synes enbart handlar om enskilda personer. Stina Backman 
har i sin avhandling Den sjuke mannen. Populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa studerat manlig 
ohälsa i en populärkulturell kontext, och skriver bland annat att; ”Med framgångsrika och 
professionella idrottsmän som mall skapar populärpressen i dessa sjukdomsreportage bilden av 
den oövervinnelige hjälten. Mannen som av livet golvas genom knockout men reser sig och går 
vidare.”173 Trots att ProViva Actives reklamannonser inte marknadsför renodlade medicinska 
preparat går exemplet ändå applicera på dessa annonser. I stället för att knockas av sjukdom 
knockas man av den stenhårda träningen, och det är någonting som inte vem som helst klarar av. 
Men med hjälp av ProViva går det enklare. Bengt Starrin med flera beskriver individualismens 
framväxt på följande vis;   

Går vi bakåt i historien finner vi att med framväxten av 1800-talets borgarklass och 
kapitalismen knyts framförallt mannens heder allt starkare till ekonomisk framgång. 
Självkontroll, självdisciplin och viljestyrka blev ledstjärnor före den framväxande borgarklassen. 
Betoningen på den mänskliga karaktären och egenskaper som målmedvetenhet, 
prestationsförmåga och viljestyrka kom att bli viktiga ideologiska ingredienser för denna klass 
och kom även att bilda grunden för en alltmer framväxande individualism.174

Angående samhällets individualisering går ett exempel att återfinna i texten rörande Stefan Holms 
egendomliga träningsmetoder; ”Tillsammans med pappa Johnny har Stefan gått sina egna vägar – 
lärt sig vad som krävs ”the hard way” med alla uppoffringar som vi andra skulle ha svårt att 
acceptera.” (se bild 2) Citatet framhäver då den väldiga uppoffring som idrottsmannen har utfört, 
och att det tillsammans med den ”självlärde” pappan faktiskt går att utföra mirakel. Trots att 
pappan nämns i sammanhanget görs det på ett sådant vis att det ändå är Stefan Holm som ikläder 
sig huvudrollen. I annonsen med handbollspelaren har man valt att endast avbilda en 
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representant från detta kollektiv. Och det är då inte vem som helst, utan kanske den mest 
framstående som då även får mycket medial uppmärksamhet. Som belystes ovan så är det 
uppenbarligen individuella livsprojekt som ligger i tiden, och det är mera upp till oss själva nu än 
någonsin tidigare.175 Att vi lever i ett reklampräglat och individualiserat samhälle uppmuntrar oss 
till att bokföra, beräkna, sammanställa och värdera.176 Denna, av Thomas Ziehe, så kallade 
prestationsprincip ligger inte långt från det som Zygmunt Bauman & Tim May kallar ”gör-det-
själv-identiteter”, vilket då innebär att marknaden erbjuder oändligt många modeller och vägar 
för hur vi ska bejaka våra liv.177 Enligt Ziehe så; ”[…] måste var och en utveckla, trygga och 
omforma sin identitet mot bakgrund av de konkurrerande, glittrande personlighetsutkast som 
förmedlas via massmedierna, via kultur- och medvetandeindustrin.”178 Han menar också på att; 
”[…] det inte går att göra erfarenheter utan att man redan har ett tolkningsmönster i bakhuvudet 
som värderar dessa erfarenheter i förhållande till mediaförmedlade standardmönster.”179 Även 
Christopher Lasch förmedlar liknande tankegångar; 

Massmedierna ger innehåll åt de narcissistiska drömmarna om ära och berömmelse och 
förstärker dem därigenom; de uppmuntrar den enkle medborgaren att identifiera sig med 
stjärnorna och avsky ”hopen” och gör det allt svårare för honom att acceptera det triviala i den 
vardagliga tillvaron.180

Att sälja framtidstro är med andra ord någonting som sedan kan resultera i en grund för 
identitetsskapande.181 För att leva upp till de omhöljande förväntningarna kan en väg då tänkas 
vara hård och disciplinerad träning, vilken då ska effektiviseras genom konsumerandet av ProViva 
Active. Med tanke på att varor av denna typ kontinuerligt byter karaktär, i takt med 
framforskandet av nya rön, ställs medborgarnas förmåga till flexibilitet och ombyte ständigt på 
sin spets.182  

Vad som inte framgår av det hälsosökande och individualistiska budskapet är att dagens 
hälsoforskning i stor omfattning pekar på att hälsa och välbefinnande handlar mycket om i vilken 
grad man har ett socialt umgänge, och även inflytande i samhället. Ju mer gemenskap individen 
känner med sin omgivning och ju mer man känner att man kan påverka sin situation desto 
friskare blir man. ProViva Active framhåller som synes den ensamme starke individen, och han ska 
då symbolisera ett sunt leverne. Men frågan är om betydelsen av det sociala umgänget i det här 
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fallet inte kommer i skymundan. I en tid där allt mer flyktiga förbindelser mellan människor 
skapas och underhålls riskerar vi att urholka det sociala samspelet, vilket bland annat ett ökat TV-
tittande och internetanvändande kan vara en förklaring till.183 Hälsa har med andra ord mycket att 
göra med människan som en meningsskapande social varelse, och ur det hänseendet spelar 
kanske inte världsrekordsförsök och guldmedaljer så stor roll. 

Vidare så klargör texten för läsaren att det är den hårda, för allmänheten osynliga, träningen 
som ligger bakom de goda resultaten. Och i denna vardag faller sig en belöning väl på plats efter 
ett avslutat träningspass med maximal fysisk uttömning. Dryckens återhämtningsfunktion 
förtydligas även då de flesta rubriker inleds med ordet efter. En koppling kan här göras till Beck 
som menar på att människan har kommit att bli en reflexiv varelse, som ständigt är medveten om 
sig själv och sin omvärld och alltid strävar efter bättre och mer lönsamma produkter av sitt 
handlande. Man frågar sig själv vad man är bra på och var någonstans man kan få utrymme för 
sina fallenheter.184 För att kunna uppnå detta lämpar sig då återhämtningsdryckens funktion bra, 
som enligt reklamen är nödvändig för rekreationsfasen. Becks resonemang går även att känna 
igen hos Max Horkheimer; 

Människan kan tillgodose sina önskningar endast genom samhälleliga kanaler. Användning är 
en samhällelig kategori, och förnuftet följer den under konkurrenssamhällets alla faser; genom 
förnuftet hävdar eller anpassar sig individen och klarar sig i samhället. Det får individen att 
underkasta sig samhället närhelst han [eller hon] inte är mäktig nog att modellera samhället 
efter sina intressen. Bland de primitiva folken är individens plats i samhället bestämd av 
instinkten, i det moderna samhället antas den vara bestämd av förnuftet, dvs av individens 
medvetande om vad som är till hans [eller hennes] fördel.185

Lanserandet av återhämtningsdrycken kan även ses som ett resultat av den njutningsindustri som 
ständigt växer.186 En industri som erbjuder tillfälliga tillflyktsorter i vardagen i form av 
underhållning, god mat, spänning et cetera. Konsumenten ska då i det här fallet känna ett behov i 
form av en belöning efter ett avslutat träningspass. Enligt Becks resonemang är det därför Johan 
Wissman alltid tar med sig återhämtningsdrycken ProViva Active till träningar och tävlingar. Stefan 
Holm framställs även han som om han vore väl medveten om återhämtningens betydelse samt 
även Stefan Lövgren och hans mannar. Att man väljer att beskriva vardagen gör att den 
presumtiva konsumenten ges möjlighet att identifiera sig med annonsen, då vi oftast tror att vi 
kan nå samma mål som mannen eller kvinnan på bilden.187 Berger & Luckmann hämtar 
inspiration i Karl Marx reifikationsbegrepp i analyserandet av fenomenet; 

Reifikationen är uppfattningen av mänskliga fenomen som om de var föremål, det vill säga i 
icke-mänskliga eller möjligtvis supramänskliga termer. Ett annat sätt att uttrycka detta är att 
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reifikation innebär att man uppfattar produkterna av mänsklig aktivitet som om de var någonting 
annat än mänskliga produkter - t.ex. naturliga fakta, resultat av kosmiska lagar eller yttringar av 
en gudomlig vilja.188

Det avbildade tävlingsmomentet på reklambilderna understryker ovanstående resonemang då 
produktens professionella och reella karaktär framhålls. Holm är precis på väg över ribban, Stefan 
Lövgren laddar för ett skott och Wissman är på väg upp ur startblocken. Det är med andra ord 
tävlingsavgörande moment som avbildas. Som de flesta kanske redan vet så gäller det i höjdhopp 
att ta sig över ribban. I handboll vinner den som har gjort mer mål än motståndaren. Och i 
kortdistans är oftast starten loppets mest avgörande ögonblick. Momenten förtydligar allvaret i 
det hela, och återspeglar även samtidens attityder vad gäller resultatfixering och konkurrens. 
Fenomenet återfinns såväl inom idrott som skola och arbetsliv, där de som inte anses tillräckliga 
inte tilldelas någon plats och missgynnas.189 Läsaren påminns även av samtidens rationella här- 
och nuprägel, vilken för övrigt kan ses som någonting som har vuxit fram i samband med det 
moderna projektet.190 Om den rationella människan är ett resultat av den kristna asketismen, 
vilket Weber påvisade, kommer inte att utredas här.191 Klart är dock, enligt det empiriska 
materialet, att rationalism är någonting som förespråkas. Visst kan ett träningspass också vara fyllt 
med allvar, men inget går att jämföra med en tävling på landslagsnivå, då man representerar ett 
helt land. Men som Bjurström framhåller så är denna individualisering inte frånkopplad 
socialisationen; ”Oavsett hur ”individuell” eller ”personlig” vi upplever att vår livsstil är delar vi 
den alltid – i högre grad eller mindre grad – med andra.”192 Thomas Luckmann får avsluta detta 
stycke med en tankegång beträffande individens formande av sitt egna liv;  

The sense of autonomy which characterizes the typical individual in modern industrial societies 
is closely linked to a pervasive consumer orientation. […] the individual is left to his [and her] 
own devices in choosing goods and services, friends, marriage partners, neighbors, hobbies 
and, […] even “ultimate” meanings in a relatively autonomous fashion. In a manner of 
speaking, he [and she] is free to construct his [and her] own personal identity. The consumer 
orientation, in short, is not limited to economic products but characterizes the relation of the 
individual to the entire culture.193

Ingen minns en silvermedaljör 
Det ökade intresset för idrottsstjärnor kan ses som en förlängning av det föregående 
resonemanget beträffande samhällets individualisering. Den framgångsrika individen likställs med 
målinriktning och kan då även tänkas motsvara prototypen för den normsättande vinnaren i 
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dagens samhälle. Den oerhörda mängd träning och åter träning som krävs förstärker 
uppfattningen om att ta för sig och absolut inte ge vika, vilket speglar ett allt tuffare 
samhällsklimat där vi förväntas orka och prestera mera, och där egenskaper som styrka och 
kämpaglöd hyllas. Liknande signaler sänds ut i den accelererande mängd TV-program som 
behandlar rika och lyckade människor. I de exklusiva besöken hemma hos bland annat 
idrottsstjärnor och artister förmedlas en bild av konsumtion och ägande som någonting näst intill 
sublimt.194 Bauman & May belyser trenden; ”Kändisar är […] framgångsexempel att visas upp för 
och konsumeras av allmänheten.”195 Liknande retorik går att återfinna i Pro Viva Actives annonser, 
men i stället för att visa upp dyra prylar och vackra ansikten exponeras utövarnas extrema 
talanger och kroppar. Detta kan kopplas till Webers resonemang kring karisma;  

Termen ”karisma” skall beteckna en exceptionell kvalitet hos en person för vars skull personen 
anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone speciellt ovanliga krafter eller 
egenskaper. Dessa är sådana att de inte är tillgängliga för vanliga människor utan personen 
betraktas som av gudomligt ursprung eller som ett ideal och därmed som ”ledare”.196  

Idrottsstjärnorna är samtidens gudar, som vi dyrkar, och i en värld byggd på nationalistiska 
grunder kan de jämställas med dåtidens nationssymboliska krigiska kungar. För är det någon gång 
man känner sig extra svensk är det väl när det går bra i idrottsliga sammanhang. Bengt Erik 
Eriksson säger följande om reklamens uppgift;  

Reklamen skall visualisera och formulera det kropps- och personlighetsideal som ligger i tiden 
och som i sin förlängning skall ge hälsosamma människor. Detta måste kommuniceras genom 
ett specifikt bild- och textspråk med kulturellt signifikanta symboler, annars får det inga 
effekter på konsumtionsbeteendet.197

Signaler om att hela tiden vara beredd på nästkommande dag sänds ut i annonserna, vilket 
följande scenario exemplifierar. Då kroppen efter ett avslutat pass är tömd på energi behöver den 
snabb påfyllning av de förlorade ämnena för att återigen kunna förbereda sig för nästa hårda pass; 
”Efter 200 m är det en bra bit kvar.”. (se bild 3) Själva loppet är med andra ord en mycket liten 
del av Wissmans vardagsliv. Av textmassan går även att utläsa att själva återhämtningen är näst 
intill lika viktig som den hårda träningen för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är då här som 
ProViva Active kommer in i bilden, och som bidragande orsak till friidrottarens framgångar. Som 
framgår av annonserna så hade utövarna knappast tillhört världseliten om de inte hade tränat så 
ihärdigt och målinriktad som de har gjort. Visst kan man ha talang, med det är tveksamt om det 
enbart räcker för att skörda liknande framgångar. Och hur ska man kunna veta att just jag är 
lämpad för just denna gren. Mike Featherstone hänvisar till Berger & Luckmann angående alla de 
val som rör oss och menar på att individen kan; ”[…] välja bland en mångfald av lämpligt 
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förpackad kunskap i livsstilarnas varuhus.”198 Det finns med andra ord färdiga modeller för hur vi 
ska uppträda, det gäller bara att bestämma sig för den idrottsgren som passar oss bäst. Vill vi bli 
som Holm eller möjligtvis Wissman, det är bara att välja. Eftersom det enbart är lyckosamma 
människor som är avbildade slås läsaren oundvikligen av en självreflekterande känsla och 
ifrågasättande av sitt liv, duger jag?199 Lasch berör detta;  

[...] det är genom att se dem som har blivit mästare inom en idrott som vi får normer att 
bedöma våra egna insatser efter. Genom att i fantasin tränga in i deras värld upplever vi i 
förstärkt mått nederlagets plåga och uthållighetens triumf i motgången. En idrottsprestation 
frammanar, som andra prestationer, en lång räcka associationer och fantasibilder, som skapar 
omedvetna perceptioner av livet.200  

Funderingarna kan gälla så väl det kroppsliga som det mer allmänt framgångsrika. Qvarsell 
framhåller konsumtionsriten i anknytning till fenomenet; ”I hälsoreklam är ’hälsa’ det tillstånd 
som man skall bli övertygad om att kunna nå genom att betala för en viss produkt eller tjänst.”201 
I reklam för återhämtningsdryck är det då atleternas framgång vi kan nå genom att betala för 
produkten. Konsumenterna glömmer i all hast bort att det ingår i stjärnornas jobb att prestera, 
likaså att de tillhör en ytterst liten privilegierad skara som har förmånen att hålla på med sin 
fritidsaktivitet på heltid. Detta gör att de kan och orkar utsätta sig för all den träning som krävs. 
Lönearbetaren som tillbringar större delen av sin vakna tid på jobbet har knappast samma 
förutsättningar, och finner man sitt jobb mindre stimulerande är det inte särskilt konstigt att man 
drömmer sig bort ibland. I tanken svävar man möjligen över ribban eller lämnar startblocken på 
en stor internationell tävling, för att sedan ta emot folkets jubel. ProVivas val av profiler, med 
detta i åtanke, är inte särskilt anmärkningsvärt i en tid då sportstjärnor hyllas och glorifieras. 
Vitsen med reklamen är ju att betraktaren ska känna sig underlägsen och påminnas om sin 
avsaknad av någonting, för att då sedan införskaffa och fylla igen tomrummet. Max Horkheimer 
& Theodor W. Adorno hävdar att det är just dessa drömmar som göder det kapitalistiska 
systemet, och i följande citat betonar de bägge sin marxistiskt samhällskonfliktbaserade 
ståndpunkt;  

Konsumenterna är arbetarna och tjänstemännen, bönderna och småborgarna. Den 
kapitalistiska produktionen håller dem i ett så stadigt grepp om både kropp och själ att de 
motståndslöst sväljer vad som erbjuds dem. Och liksom de behärskade alltid tagit den moral de 
fått av de härskande allvarligare än dessa själva gjort, faller de bedragna massorna i dag lättare 
än de framgångsrika offer för framgångsmyten. De har sina önskedrömmer. Orubbligt håller 
de fast vid den ideologi med vilken man håller dem i slaveri.202   
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Och dessa drömmar om ett bättre och mer spännande liv är det som oupphörligen återskapar 
den rådande samhällsordningen, vilket Roland Barthes sammanfattar på ett tydligt sätt; ”Ty själva 
myternas målsättning är att göra världen oföränderlig.”203 Och denna värld har inte plats för dem 
som av någon anledning är oförmögna eller anser konsumerandet olustigt. Vidare så går 
fenomenet att applicera på Mary Douglas teori om renhet och smuts; ”Orenhet eller smuts är 
något som inte får ingå, om en viss ordning skall kunna upprätthållas. [...]. Principen gäller i alla 
sammanhang. [...]. Hos vår tids människor är regeln tillämbar på osammanhängande, enskilda 
områden av tillvaron.”204 Det är med andra ord smutsigt att ställa sig eller bli ställd utanför dessa 
tillrättavisande ramar, vilket Zygmunt Bauman likställer med fattigdom.205 Han får även avrunda 
detta stycke med ett summerande citat; ”De vanmäktiga och oföretagsamma spelarna ska hållas 
utanför spelet.”206

Det är utsidan som räknas 
”Kan ProViva Active bidra till att vi har en sprinter i världsklass känner vi att vår 
produktutveckling går hand i hand med svensk elitidrott.” (se bild 3) Citatet är som synes hämtat 
från textmassan tillhörande Wissman, och betonar att dessa mål är svåra att nå utan hård och 
ihärdig träning, och likaså utan förtärandet av återhämtningsdrycken ProViva Active. Dryckens 
sammansättning av bakterien Lactobacillus plantarum 299v samt mixen av antioxidanter, proteiner 
och kolhydrater gör att kroppen återhämtar sig snabbare än den skulle ha gjort på ”naturlig” väg. 
Användningen av komplicerade och vetenskapliga begrepp är någonting som är vanligt inom 
reklamdiskursen, vilket bland annat Qvarsell påpekar; ”För att övertyga den blivande köparen om 
att produkten ifråga verkligen har de utlovade egenskaperna och att den i något hänseende 
faktiskt kan få alla dessa önskade konsekvenser för livet i allmänhet så måste man ge annonserna 
en auktoritativ utformning.”207 Ett vanligt tillvägagångssätt genom reklamhistorien har varit att 
man använt sig av exempelvis läkares och vetenskapsmäns samhälleliga ställning för att påvisa 
produktens kvalité.208 Så är även fallet nu då dessa kan sägas inbegripas i annonsens slutplädering 
utplacerad under logotypen; ”Ett resultat av svensk forskning.” Men hand i hand med en allt mer 
kommersialiserad och sensationsinriktad samtid intar dessa professioner en allt mer modest 
position till förmån för olika mediala stjärnor.209 Det är, av annonserna att döma, inte längre lika 
viktigt för konsumenten att veta vilka yrkesutövare det är som ligger bakom produkten i fråga, i 
stället är det av ett större publikt intresse vem det är som använder den. Det är den 
marknadsförda livsstilen som faller sig intressant, vilken då personen i reklamen modellerar. 

Genom att konsumera just den produkten/varumärket berättar man vem man är och på det viset 
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tillskrivs livet mening.210 Varans sociala innebörd är ett faktum. Eller som Baudrillard tydliggör 
med hjälp av Riesman; ”the product now in demand is neither a staple nor a machine: it is a 
personality.”211 Idrottstjärnorna utgör då så kallade komodifierade roller som konsumenten 
önskar få ta del av.212 Därför lär vi nog få vänja oss vid att se allt mer idrottsstjärnor 
marknadsföra såväl livsmedel som andra varor.  

Ovanstående resonemang kan dessutom ses som en konsekvens av den desorientering som 
följer med det kapitalistiska samhällsklimatet, i vilket individen är underordnad varan, pengarna 
och kapitalet.213 Ett allt mer avancerat och flyktigt vardagsliv behöver någonting fast och hållbart 
att haka upp sig på, och där kan då reklamen tänkas fylla detta gap.214 Konsumerandet kan även 
ses som en potentiell lösning i syfte att fylla det hål som ”avförtrollningen” av det förmoderna 
samhället medförde.215 I framväxandet av en allt mer byråkratiserad värld känner individen ett 
behov av att finna någon ytterligare mening med tillvaron och det är där som shoppandet ges 
utrymme.216 Även reklamen fyller en liknande funktion i form av att den erbjuder 
identifikationsobjekt samt speglar den rådande kulturen. Under moderniseringsprocessen har de 
religiösa berättelserna ersatts av mer aktuella berättelser i form av exempelvis reklamfilmer och 
sensationsnyheter. Via dessa kanaler tillskriver vi våra liv mening och kan då; ”[...] i samhället 
finna institutionaliserade svar på eviga mänskliga frågor, svar som lever kvar just därför att 
frågorna är eviga.”217

Som redan påvisats utgör konsumtionen en identifikationsprocess och då konsumenten, 
enligt Bauman, alltid handlar ensam pågår ett ständigt sökande efter likasinnade och var hittar 
man dem om inte i liknande kläder, med snarlika fritidsintressen eller med gemensam 
musiksmak.218 Att konsumera ProViva är då att företräda en viss livsstil som då också andra 
individer gör, vilket Baudrillard i följande citat sätter fingret på; ”[…] a particular individual is a 
member of a particular group because he [and she] consumes particular goods, and he consumes 
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particular goods because he is a member of a particular group.”219 På så vis tillskrivs livet 
mening.220  

Anita Andersson beskriver samtidens osäkra tillstånd, liknande Ziehes föregående 
resonemang, och resonerar kring en strävan efter kontroll av livet genom konsumtionen av 
antistressrelaterade produkter. Liknande tankegångar går då att applicera på de flesta varor, och 
då även ProViva Active;  

Ett sätt att investera i självbilden i form av styrka, självtillit och trygghet, och ett sätt att 
investera i en kvalitetsegenskap som tar sig uttryck i förmågan till anpassning och flexibilitet. I 
en svår och obegriplig värld där gränslöshet och rationalitet har blivit en del av vardagen, och 
där människors livssituation kan beskrivas i termer som individualism, reflexivitet och risk, är 
människans upplevda behov av kontroll troligen större än någonsin.221

Även Kerstin Johansson, med hjälp av Melucci, är inne på ett liknande spår, och hävdar att det i 
dagens globaliserade samhälle, präglat av möjligheter och uppfyllelser, är svårast att utröna var 
just jag hör hemma i denna värld av tänkbarheter.222 I en värld där det förmedlas att ”vem som 
helst kan bli vem som helst” är det svårt att slå sig till ro.223 Featherstone belyser fenomenet i 
samband med reklamens utbredning; ”[…] konsumtionskulturens marknadsföring hävdar att vi 
alla har utrymme för självförbättring och självuttryckande, oavsett hur gamla vi är eller vilken 
klass vi tillhör.”224 Genom förtärandet av ProViva Active ges även vi möjligheten att nå dit de 
avbildade stjärnorna har nått. Och kommer vi inte dit, har vi i alla fall druckit samma dryck. 
Samtidens förvirrande prägel vad gäller identitetsskapande och levnadsvillkor belyses även av 
detta postmodernistiskt inspirerade citat;  

Postmodernismen förkastar föreställningen om en autonom och självbestämmande individ 
med en trygg enhetlig identitet som centrum i den sociala världen. [...]. Om identiteten är en 
social skapelse kommer den att vara relativt stabil i homogena och bestående samhällen med få 
dominerande diskurser, men i det nutida heterogena, globala och teleförbundna samhället 
växer antalet tillgängliga diskurser. De förändras också snabbt. Individen kommer till uttryck 
genom så många diskurser att splittringen blir närmast ofrånkomlig [...]. I takt med att 
samhället blir mer fragmenterat och hyperverkligt eller virtuellt [...] går de 
identitetsstabiliserande krafterna förlorade. En sådan ståndpunkt antyder möjligheten av en 
oerhörd frihet för marginaliserade grupper och aspekter av enskilda personer att träda in i 
diskursen, men också en osäkerhet som leder till normaliseringsstrategier där människor 
”frivilligt” håller fast vi de konsumtionsidentiteter som erbjuds av kommersiella krafter [...]. 
Detta lösa jag är också lättmanipulerbart och kan kastas omkring i systemet, [...].225
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Ovan understryks reklamens manipulationskraft och att denna innehar ett kraftigt övertag 
gentemot en redan kuvad konsument. Vidare så kan konsumerandet uppfattas som en del av 
socialisationen och som Thomas Öhlund skriver; ”Normalisering måste förstås som en specifik 
uppsättning metoder och tekniker för att producera en medborgare som passar in i det samtida 
samhället.226 Men normaliseringsprocessen håller möjligtvis på att försvåras i och med den 
oöverskådliga marknadens framväxt, som den enskilda individen riskerar att drunkna i allt mer 
undan för undan.227 Herbert Marcuse flera decennier gamla resonemang påminner mycket om det 
ovanstående blockcitatets, då han ställde sig kritisk till dessa osynliga och i långa loppet 
förstelnande tendenser, som det industrialiserade samhällets framväxt förde med sig; 

Produktionsapparaten och de varor och tjänster den producerar ”säljer” det sociala systemet 
som helhet till människorna eller pådyvlar dem det. De moderna transportmedlen, 
masskommunikationen, förnödenheter som bostad, mat och kläder, det oavlåtliga utbudet från 
underhållnings- och nyhetsindustrin för med sig vissa föreskrivna attityder och vanor, vissa 
intellektuella och emotionella reaktioner som binder konsumenterna mer eller mindre 
angenämt till producenterna och därigenom till helheten.228

I stället för att målmedvetet förändra sina missgynnande livssituationer bedövas människor av 
dessa likriktade budskap, och vaggas in i någon slags tro att den nuvarande tillvaron är absolut. 
”Diskurspolisens” tolkningsföreträde lämnar ingenting åt slumpen utan fortsätter att, bland annat 
genom reklam, tillskriva vissa livsstilar legitimitet.229 Mats Alvesson & Stanley Deetz fortsätter; 
”Förlusten av de stora integrerande berättelserna har förvisso inte gått (de politiska) eliterna förbi 
utan exploateras i diverse sammanhang, exempelvis i näringslivet. Konstruerandet av särskilda 
livsstilar, vilka fokuseras i marknadsföring och produktutveckling, är ett uppenbart exempel.”230

Enligt Baudrillard är konstgjorda och främmande behov det styrande i en masskultur.231 
Marcuse benämner även behoven falska och onödiga och menar på att en hög materiell 
levnadsstandard reproducerar detta oönskade tillstånd.232 Ständigt ökade anspråk leder till att det 
blir ännu svårare att bryta sig loss från denna konsumtionsapparat.233 Och som Seiter 
understryker; ”What commodities fail to communicate to consumers is information about the 
process of production. Unlike goods in earlier societies, they do not bear the signature of their 
makers, whose motives and actions we might access because we knew who they were.”234 Ur det 
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hänseendet gynnas det rådande kapitalistiska systemet då världens komplexitet tenderar att öka 
och tillverkningen blir allt oöverskådligare för gemene kvinna och man. Och för att kunna köpa 
allt som reklamen förmedlar underordnar vi oss ännu mer arbete, vilket i slutändan leder till ännu 
större förslavande.235 Max Horkheimer & Theodor Adorno är, som tidigare påvisats, kritiskt 
inställda till denna utveckling som; ”[…] stöper allt i samma form.”236 Likriktigheten är idag så 
institutionaliserad i våra liv och därför ingenting som vi funderar särskilt mycket på, och i den 
kritik som de bägge författarna lyfter fram beror inte fenomenet på konsumenternas egna val; 
”Mallarna, […], har från början framgått ur konsumenternas behov: därför blir de också 
accepterade utan motstånd. Och faktiskt är det kretsloppet av manipulation och därav 
framkallade behov som svetsar samman systemet till en allt kompaktare enhet.”237 Bauman & 
May sammanfattar kärnan i diskussionen; ”All slags förnöjsamhet är fiende till produktion och 
konsumtion, och för att hjulen ska hållas rullande får köpivern aldrig mattas.”238 Även Amanda 
Lagerkvist har en liknande syn på detta; ”[...] det ingår i det kapitalistiska logiken att nya behov 
konstrueras och tillfredsställs.”239  

I dagens sensationsinriktade samhälle blir, som tidigare påvisats, vikten av att synas allt 
viktigare och därmed får varumärkets funktion allt större betydelse.240 ProViva Active är inte vilken 
dryck som helst utan den är ProViva Active, och därför kan det vara intressant att studera själva 
varumärket lite närmare. Angående produktens namn lyfter det fram dygden i att vara aktiv och 
medveten, vilket redan har diskuterats, och att för mycket stillasittande inte premieras. Produkten 
ska då kopplas samman med rörelse och tempo, därav benämningen Active. Men den 
marknadsförda drycken menar dock på att det är upp till konsumenten själv att ta ansvar för sitt 
motionerande och sitt hälsosamma livsprojekt, vilket då kan likställas med liknande attityder i det 
omgivande samhället.241 Detta kan då ännu en gång återkopplas till den tidstypiska 
individualiseringsprocessen. ProViva är någonting som ska konsumeras efter ett pass. Att man 
valt att använda en grön nyans i rubriken, logotypen och under produkten kan ses som att man 
vill framhäva produktens naturnära ursprung. Därav också namnet viva (ört i växtriket). Prefixet 
pro härstammar från latinet och innebär att något tar ställning till förmån för något. Det kan också 
innebära framåt, bort, ut, före, i stället för.242 Denna nisch ska då inge en känsla av trovärdighet 
och genuinitet, vilket kan ses som en nödvändighet på en allt mer hårdnande marknad. Det gäller 
att utmärka sig på det ena eller andra sättet, och det görs bäst genom att tillskriva varan specifika 
egenskaper som då avsaknas hos konkurrenten. På så vis kan man säga att det till stor del är själva 
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varumärket som konsumeras, och som bekant fyller livet med mening.243 Eller som Naomi Klein 
poängterar; ”[…] att varumärket X inte är en produkt utan ett sätt att leva.”244 Bengt Eriksson 
bestyrker Kleins utlåtande; ”Det är en allt mera accentuerad sanning i reklamsammanhang att vi 
inte köper den verkliga produkten - utan en föreställning kopplad till denna produkt.”245  

Vad gäller själva logotypen så kan den bland annat uppfattas som en evigt strålande sol, 
vilken samtidigt är inbyggd i ett grönt och naturligt kretslopp. ProViva Active ska då bidra med de 
ämnen som solen/kroppen behöver efter ett hårt pass för att sedan kunna utföra det igen, igen 
och igen. Logon kan även förstås som ett outtröttligt vattenhjul, som aldrig slutar snurra så länge 
det utsätts för vattenkraft. Kroppen kan då sägas symbolisera detta hjul och ProViva vattnet.  

Då vi ideligen utsätts för hungrande reklam krävs det en hel del kraft för att reflektera över 
och ifrågasätta budskapen om ett lyckligare och bekvämare liv. Och vad säger egentligen att lycka 
går att likställa med konsumtion? Man kan genom ett enkelt modellerande sammanfatta ett rikt 
samhälle på följande vis. Antingen tillfredställer man behoven genom produktion eller så satsar 
man på att leva med små anspråk. Marshall Sahlins framhåller den senaste; ”an affluent society is 
one in which all the people’s material wants are easily satisfied.”246 Och vidare; “The worlds most 
primitive people have few possessions, but they are not poor.”247 Men, som Mats Börjesson 
skriver; ”En ideologi, lära eller tro som har en stark position i samhället behöver knappast 
försvara sig.”248 Varan är ett så naturligt inslag i våra liv, och den kultur som vi växer upp i, att vi 
inte funderar särskilt mycket på dess existens, den bara finns där på ett naturligt sätt.249 Searle 
framhåller de sociala aspekterna på följande vis; “Bilar och skjortor slits ut när vi använder dem, 
men ständig användning förnyar och förstärker sådana institutioner som äktenskap, egendom och 
universitet.”250 Ställer man reklamdiskursen, med det primära syftet att synas så mycket som 
möjligt, i förhållande till detta citat förstår man dess överlevnadsförmåga. Och med rätt mängd 
fantasi och kreativitet i framställandet av dessa bilder tillskrivs de förmedlade budskapen 
egenskaper som sanningsbärare och blir då också än mer institutionaliserade i samhället.  
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Slutdiskussion 
Den här uppsatsen har i huvudsak försökt visa på hur en enkel produkt kan vara bärare av olika 
sociala kulturella värden. I en tid då konsumtion får allt mer utrymme utsätts vi dagligen för en 
oräknelig mängd visuella budskap, och i en studie av denna typ, är det just det socialt och 
kulturellt konstruerade som hamnar i fokus. Uppsatsen har inriktat sig på återhämtningsdrycken 
ProViva Active, som då ska ses som en samtida meningsbärare. Drycken marknadsförs primärt 
som en kurerande vara, vilken ska förtäras efter ett avslutat och svettdrypande träningspass. Med 
tanke på produktens användningsområde ligger föreställningar kopplat till hälsa och fitness nära 
till hands, men vid en närmare granskning är det helt andra ideal som utropas. Så kallad svenskhet 
är kanske det som framkommer tydligast, och grundar sig då på en nationalistisk diskurs där det 
homogent svenska utgör ett betydelsefullt fundament. Vidare så visualiseras endast svenska 
landslagsdräktsbeprydda aktiva män i de reklamannonser som har legat till grund för denna 
studie, vilket då säger en hel del om samtiden. Eftersom reklamen till stor del talar om för oss 
konsumenter hur ett eftersträvansvärt liv ser ut, är det alltså aktiva svenska män som utgör stora 
delar av varumärkets byggstenar. Kroppsideal i form av muskler och styrka utgör då bara en liten 
del av den marknadsförda produktens komponenter. Snabbhet, spänst och den individualiserade 
och framgångsrike människan är ytterligare förmedlade egenskaper, och som kan ses som 
tidstypiska.  Men det som jag anser mest iögonfallande är, som sagt, budskapet om den vite 
svenske mannen, vilket därför också kommer att tilldelas mest utrymme i den kommande 
diskussionen. Orsaken till att jag väljer att betona dessa två faktorer är väl just därför att de 
egentligen inte har särskilt mycket med produktens utannonserade effekter att göra. En 
hälsodryck borde väl i första hand inrikta sig på hälsa, eller? 
 Då etnisk mångfald och genus blir allt vanligare i den allmänna debatten uppmärksammas 
människor på dessa begrepp, och ojämlika förhållanden blir då vanskligare att legitimera. Idag är 
exempelvis nationalistiska känslor någonting, som mer eller mindre endast är helt accepterat att 
visa i relation till kungahuset, vid olika idrottsevenemang och under nationaldagen. Till och med i 
anknytning till de förr så enhetliga svenska skolavslutningarna förs idag en livlig diskussion om 
vilken nationalsång som ska sjungas eller vilken flagga som kan vara representativ för ett 
mångkulturellt Sverige. I icke-reklambundna kontexter blir det genast mycket mer problematiskt 
att förespråka sin så kallade svenskhet. Vad som, av studien att döma, faller sig intressant är att 
föreställningar beträffande svenskhet och manlighet tillskrivs helt andra egenskaper inom 
reklamens ramar än vad de skulle göra i alternativa samhälleliga rum. Därför accepteras de på 
samma gång och anses varken stå för någonting rasistiskt eller diskriminerande. Uppfattningarna 
om vi- och dom får en helt annan betydelse, och betraktas uppenbarligen inte lika tvivelaktiga 
som vid exempelvis diskussioner gällande etnisk kvotering eller diskriminering på krogen. Vidare 
så är det inte särskilt svårt att föreställa sig vilka konsekvenser ett liknande, fast mer konkret, 
budskap skulle få om man förslagsvis skulle ge svenska män förtur i kön på låt säga ett nöjesfält, 
eller om de skulle tilldelas de bekvämaste stolarna under en längre flygresa. Eller om, för att hålla 
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oss till ämnet, svenskfödda män beviljades de mest attraktiva träningstiderna på en friidrottsarena 
eller i en handbollshall. Det i annars fall så påtagliga rasistiska budskapet är i anknytning till 
reklam mer diffust och svåråtkomligt.  

Ett liknande resonemang kan även appliceras på manlighet, då en intensivare genusdebatt 
har medfört mer allmän kunskap kring ämnet, men inbakat i den idag så välförankrade 
reklamdiskursen uppfattas ojämlikhet fortfarande inte lika upprörande som i andra kanaler. Här 
handlar debatten som bekant framförallt om arbetsmarknads- och lönefrågor, och inte så mycket 
om mannens hegemoniska ställning i aktuella reklamkampanjer. I en tidsålder som präglas av 
globalisering, där mycket oupphörligen förändras lever uppenbarligen vissa myter kvar, men då 
företrädesvis i vissa avgränsade rum. Idealen tillskrivs en helt annan plats i reklamens värld, och 
förstärks då också på samma gång. Och med tanke på att hyllade celebriteter allt oftare figurerar i 
samband med diverse produkter befästs normerna, och representerar då samtidigt vissa värden 
som varumärket kan sägas stå för. Vidare så är det högst sannolikt att om jag skulle få för mig att 
lyfta telefonluren och be att få tala med VD:n på Skåne Mejerier (tillverkare av ProViva Active) för 
att ställa några personliga frågor gällande dennes samt företagets positiva inställning till 
främlingsfientlighet och manschauvinism, så skulle svaret naturligtvis resultera i att jag har 
missförstått det hela. Det fabricerade exemplet säger därför en hel del om reklamens säregenhet.  

För att problematisera vidare kring föreställningar om det svenska och manliga har jag svårt 
att tänka mig att dessa teman var för sig skulle få verka lika ostört som de gör vid en kombination 
och i anknytning till en idrottslig kontext. De kompletterar varandra, och det är då 
konstellationen av dessa tre komponenter som legitimerar den ojämlika diskursen. Att endast 
framhålla svenskhet är som påvisat kontroversiellt och otidsenligt, men i samband med idrott 
verkar det fortfarande vara ett högst gångbart koncept. Angående gestaltandet av manlighet är det 
på egna ben inte lika omtvistat som svenskhet, då många reklamkampanjer trots allt fortfarande 
är uppbyggda kring denna könsdefinition. Men även den senare har som påvisat fått allt svårare 
att vinna erkännande. Med ovan i åtanke tydliggörs idrottens kulturella betydelse och då även 
dess djupt rotade föreställningar om idrott som någon slags manlig frizon. Idrotten har 
uppenbarligen en väldigt hög status, och kan då på samma gång användas som en slags 
täckmantel i framförandet av vissa budskap. 

Denna studie har som bekant undersökt föreställningar om hälsa och fitness kopplat till en 
viss marknadsförd hälsoprodukt, och reklammakarna har då använt sig av svenska välkända och 
framgångsrika atleter för att tillskriva varan vissa eftersträvansvärda egenskaper. Den primära 
idén bakom detta är att konsumenten ska identifiera sig med dessa personligheter och då också 
beröras av de signaler som framhåller ett aktivt och hälsosamt leverne. Angående detta är det 
framförallt extrem styrka, spänst och smidighet som proklameras och likställs då också med en 
sund livsstil. Andra egenskaper anses av någon anledning inte passande. Att elitidrott går hand i 
hand med skador förtäljer dock inte annonserna, för det är knappast någon hemlighet att många 
på elitnivå i förtid tvingas lägga skorna på hyllan, då den hårda träningsbelastningen till slut blir 
orimlig. Så frågan blir då följaktligen om ProViva Actives budskap egentligen kan benämnas 
hälsosamt?    
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I en samtid, där egenskaper som flexibilitet och anpassning förespråkas, kan det vara 
bekymmersamt för individen att finna en plats där denne känner sig hemmastadd och rotad. Och 
när mäktiga institutioner som exempelvis massmedia gång på gång sänder ut budskap i form av 
att man ska satsa på sig själv och sin kropp ökar naturligtvis reflexiviteten. Ett sätt att bemöta 
detta kan då vara att tillskriva det allmänna konsumerandet en större plats i tillvaron, och då en 
sund livsstil är någonting som högljutt förespråkas kan förtärandet av hälsoprodukter ses som ett 
naturligt förfarande. Genom att träna flitigt och äta rätt kan man få kontroll över sin annars 
flyktiga tillvaro. För just kroppen är det enda som, bokstavligt talat, verkligen inte tenderar att 
försvinna iväg till någon avig och outforskad fysisk plats. Detta betungande reflekterande tillstånd 
blir ett självklart inslag, och i den vardagliga lunken någonting som framför allt lönearbetaren 
varken har tid eller ork att bekämpa. Samhällets krav ökar och för att inte känna sig besegrad och 
uppgiven finner sig individen till slut i det. Som tidigare påvisats är bland annat Horkheimer 
starkt kritisk till denna ständigt reproducerande diskurs, som framför allt medför ökade 
samhällsklyftor och fortsatt underordning för de allra flesta. Vid en närmare eftertanke är det 
ganska märkligt att ett för majoriteten ogynnsamt system kan fortskrida som det gör, men som 
uppmärksammats i studien är sociala institutioner tröga och svårföränderliga, och som 
Horkheimer & Adorno påvisar; ”Myter såväl som magiska riter föreställer en natur som upprepar 
sig.”251 Dessa myter och föreställningar är ur ett klassperspektiv nödvändiga att sticka hål på, om 
det någon gång ska inträffa något som är värt namnet klasskamp. 

För att återknyta till resonemanget om reklamens kulturella inflytande i uppsatsens 
inledning, spelar som sagt marknadsföringen i våra dagar en helt annan roll än tidigare. Idag utgör 
reklamen ett betydligt mer accepterat kommunikationsmedel jämfört med ett antal decennier 
sedan, då det i högre grad ansågs farligt och påträngande. Nu för tiden utgör reklamen ett så 
otvunget inslag i våra vardagsliv och ingenting som vi funderar särskilt mycket kring. Att det även 
blir allt svårare att särskilja reklam från exempelvis myndighetsbaserad information kan vara en av 
förklaringarna. Bläddrar man exempelvis i en utbildningskatalog från en högskola eller ett 
universitet skiljer den sig inte nämnvärt från en turistbroschyr eller ett nyhetsblad om aktuella 
rockkonserter. Vanligt förekommande är att inte själva utbildningen hamnar i fokus, då aspekter 
rörande universitetsstadens nöjesliv och naturomgivningar istället framhålls. Att i sammanhanget 
dra paralleller till resekataloger är alltså inte särskilt långsökt. Och i takt med den tekniska 
utvecklingen tenderar marknadsföringen finna nya rum att verka i, som gör den ännu mer 
självklar. Som sades i inledningsavsnittet är digitala produktplaceringar någonting som blir allt 
vanligare, och därför lär vi nog i framtiden se allt mer produkter, och kanske också tjänster, 
marknadsföras via exempelvis filmer och konserter. För vem vill inte associeras med Maradonas 
drömmål 1986 eller Marilyn Monroes vackra leende? Eller varför inte månlandningen eller 
pyramidbyggena? Spekulationerna kan fortskrida i all evighet, och det är just i dess variationer 
som reklamen som studieobjekt blir intressant.  
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Som Ulrika Torell redan konstaterat finns det en mängd intressanta samhälleliga berättelser 
inbakade i reklam, vilket förhoppningsvis denna studie har visat på.252 Värden och föreställningar 
kring bland annat genus och etnicitet förekommer i det alldeles vardagliga, och utgör grunderna 
till ett attraktivt varumärke. Och i socialkonstruktionistisk anda ska dessa karaktäristika uppfattas 
som ett resultat av långtgående sociala och historiska processer, och därav bör det följaktligen 
inte vara någon omöjlighet att så småningom även välkomna osvenska kvinnor in till det 
idrottsliga rummet. Vem vet, om femtio år kommer det, av historien att döma, med all säkerhet 
att se annorlunda ut, frågan är bara hur? Därför vore det intressant att undersöka hur hälsoreklam 
relaterat till genus och etnicitet har framställts under ett längre tidsintervall. Har populärkulturen 
alltid dominerats av aktiva vita män med en innehållsrik fritid? 

                                                 
252 Torell, (2003), s. 94 
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Sammanfattning 
En smak av svenskhet. Ideal och föreställningar i sportdrycksreklam är en studie som behandlar reklam, 
och då närmare bestämt hur sociala och kulturella värden kan förmedlas genom denna kanal. För 
att kunna studera detta har fokus legat på hur föreställningar om hälsa och fitness uttrycks i 
marknadsförd sportdrycksreklam. Det empiriska materialet består av fyra olika reklambilder 
hämtade ur olika hälsomagasin utgivna under ett år, och det är produkten ProViva Active som har 
marknadsförts. Uppsatsens teoretiska del grundar sig på ett socialkonstruktionistiskt synsätt, som 
hävdar att vår syn på världen är en produkt av fortgående historiska och sociala processer. Vi är 
de vi är, och ser på världen som vi gör, för att vi har varit och är en del av ett visst sammanhang. 
Vi skulle med andra ord kunna uppfatta våra vardagsliv annorlunda om vi befunnit oss i en annan 
kontext. Då konsumtionsfenomenet kan ses som en del av den allmänna marknadsföringen, får 
även ett konsumtionssociologiskt perspektiv stort utrymme i denna uppsats. Karaktäristiskt för 
detta är att de varor vi köper och brukar innefattar så mycket mer än de fysiska egenskaperna. I 
konsumerandet av en specifik vara berättar vi i våra möten med omgivningen om vem vi är och 
vem vi vill vara, och därför är detta en högst utpräglad social handling. I och med detta tillskrivs 
sportdrycksprodukten mer än det flytande innehållet. Identitetsskapande, livsstil och livsvillkor är 
också någonting som berörs i uppsatsen, och då främst i relation till konsumtion. Som påvisats är 
konsumtionen någonting som får allt mer utrymme i våra vardagsliv, och på samma gång minskar 
lönearbetet som identifikationsobjekt. Då arbetsmarknaden kräver mer och mer flexibilitet av 
individen är det idag inte lika självklart att man bygger sin identitet kring ett och samma yrke. 
Tidigare i historien var det möjligtvis därför mindre bekymmersamt att finna sin plats, och den 
vardagliga ängslan präglades säkerligen av andra inslag. Vidare och vad som framkommit av 
studien är att hälsoaspekter i form av kroppsideal, som vid en första anblick verkar spela en 
framträdande roll, får stå tillbaka för ideal som främst förespråkar manlighet och så kallad 
svenskhet. ProViva Active förmedlar med andra ord ett idrottsideal som i synnerhet innefattar den 
svenske mannen. Samhällets accelererande individualisering och ökade tempo är andra teman 
som finns latent i de analyserade reklamannonserna. Det döljer sig med andra ord mycket mer än 
vad man från början kan tro i en enkel bild, och för att komma fram till detta resultat har en viss 
typ av bildanalys kombinerats med i första hand kritisk diskursanalys, men även vissa 
ideologikritiska inslag ges utrymme. Enligt studien kan man genom att studera populärkulturella 
bilder få ökad förståelse för hur det är att leva i en tid präglad av konsumtion med tillhörande 
ideal, då illustrationerna på ett eller annat sätt är förankrade i samtiden.  
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http://annonswebb.aftonbladet.se/sidor/forstasidor.php?aid=222, 051028 
 
Fitness magazines hemsida; 

www.fitness-magazine.com, 051028 
 
Nationalencyklopedins hemsida; 

www.ne.se, 060118 

 

Runners worlds hemsida; 

www.runnersworldsweden.com, 051028 

 

Sverige mot rasisms hemsida; 

www.sverigemotrasism.nu, 060113 

 

Sydsvenskans hemsida; 

www.sydsvenskan.se, 060330 
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Bild 1: Stefan Lövgren 
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Bild 4: Alfonso Alves, Stefan Holms och Johan Wissmans skor 
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