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Sammanfattning 

Journalistik om alkoholdrycker i samma stil som övrig konsumentjournalistik har blivit ett 

vanligt inslag i medielandskapet. Syftet med denna uppsats är att analysera vin- och 

dryckesjournalistiken för att se vad som karaktäriserar genren och för att studera 

betydelseproduktionen kring alkohol. För genomförandet har Sveriges ledande vinmagasin Allt 

om Vin använts som representant för genren, sju nummer av tidningen har studerats i sin 

helhet med fokus på språk, stil och politik. Uppsatsen behandlar i huvudsak tre områden – 

publiktilltal, hur man skriver om vin och tidningens alkoholpolitiska ställningstagande.  

 Metoden som använts har varit en kvalitativ textanalys och texterna har studerats både 

på mikro- och makronivå. Både enskilda ord och hela texter har varit intressanta. Det viktiga 

har hela tiden varit att studera hur vinjournalistiken konstruerar och bygger upp en värld kring 

drycken och skapar en kultur som i sin tur blir en del av det breda fenomen som är vår 

alkoholkultur. Eftersom endast en tidning av många har studerats kan denna uppsats resultat 

inte ligga till grund för några definitiva generaliseringar, men Allt om Vin bedöms ändå som en 

god avspegling av genren och dess egenskaper.  

 Allt om Vin är en mogen tidning som skriver om vin – och nästan enbart om vin – på 

ett sätt som antagligen lockar en i huvudsak lite äldre, intresserad publik. Texterna är på en 

sådan nivå att de förutsätter ett visst mått av förkunskaper. För att hänga med i svängarna bör 

man ha koll på hur ett vin ”ska” smaka och kunna namn på vanliga sorter, druvor och distrikt. 

Utmärkande för vinjournalistiken är de kreativa recensionerna som återfinns på många sidor i 

tidningen, beskrivningarna är skrivna på ett sätt som väcker associationer hos läsarna med hjälp 

av en rad metaforer och adjektiv. Språket i tidningen är generellt av det mer passionerade 

slaget, där den ena vinbeskrivningen är mer storslagen än den andra.  

 Alkoholpolitik är inget som tar någon stor plats i Allt om Vin, däremot kan tolkningar 

om redaktionens åsikter göras utifrån tidningens mer personliga texter. Det som kan 

konstateras är att tidningen, åtminstone utåt, intar en ganska liberal ställning. Tidningens blotta 

existens och dess finansiering som till stor del består av alkoholreklam kan ses som ett 

ställningstagande i sig, men även det romantiska sättet att skriva om vin på och det uppenbara 

undvikandet av att ta upp alkoholens negativa sidor spelar in i tolkningen. 
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1. Inledning 

Det är ingen slump att TV4:s humorprogram ”Fredag Hela Veckan” drev med rubriksättarna 

på Aftonbladet genom att raljera över att vintips tydligen är hett löpsedelsmaterial. Vin är helt 

enkelt en dryck som engagerar. Att vara kunnig om vin är en stark kulturmarkör i många 

kretsar, och över hela världen anordnas aktiviteter i dryckens fotspår. Vinprovning och resor 

till berömda vindistrikt är inte längre bara för de lärda, idag lär sig fler och fler att dricka vin 

som proffsen. Att ta ett glas till tisdagsmiddagen klassas dessutom inte längre som särskilt 

riskabelt utan snarare som ett tecken på att man har ett sydeuropeiskt, moget förhållningssätt. 

Lite skillnad är det väl då med whiskey, sprit och öl som dock inte säljer sämre för det. 

Danmarks- och Tysklandsresor med det huvudsakliga syftet att köpa alkohol har blivit något 

av en institution i Sverige, och vill man inte åka över landsgränserna finns goda möjligheter till 

inköp även på hemmaplan. Systembolaget håller numera lördagsöppet och på Internet finns ett 

antal mer eller mindre laglydiga webbplatser som säljer drycker till förmånliga priser. Det är 

med andra ord inte särskilt ifrågasatt eller konstigt att dricka alkohol i Sverige. Konstigare då är 

att avstå.   

 Samtidigt lever vi i ett land där alkoholkonsumtionen nyligen steg till en nivå som inte 

uppnåtts på ungefär 100 år. En trend som de senaste åren har vänt men som fortfarande är 

oroväckande. Förr var den höga konsumtionen en nationell katastrof som mötte reaktioner i 

form av motbok, folkomröstning och en aktiv nykterhetsrörelse. Idag tycks siffrorna snarare gå 

oss obemärkt förbi, och istället för restriktioner har på senare år alkoholreklam legaliserats och 

införelsereglerna mildrats. Diskussioner om alkoholskatten och monopolets vara eller icke vara 

är ständigt aktuella.  

 Alkoholkonsumtionen började öka kraftigt under 1990-talet och nådde sin kulmen i 

början av 2000-talet. 2003 drack svensken i snitt 10,2 liter ren alkohol om året1. Det som hänt i 

Sverige är att den traditionella helgfyllan finns kvar samtidigt som vardagsdrickandet och den 

populära after work-ölen blivit mer utbredda. Den förändrade konsumtionen tros vara orsak 

till förhöjd dödlighet i trafiken och ett ökande våld. Alkohol är idag inblandat i 75 %2 av alla 

våldsbrott, och de höga procenttalen återkommer i trafikstatistiken. 25 % av alla dödsolyckor 

är alkoholrelaterade, i singeldödsolyckor är mer än hälften av förarna alkoholpåverkade3. 

Utöver det kör tusentals förare dagligen med alkohol i kroppen, trots att budskapet om 

 
1 Vuxna mot droger, ”Alkoholbomben” (2008-12-04) 
2 Vuxna mot droger, ”Dyra droppar – för hela samhället” (2008-12-04) 
3 Vägverket, ”Alkohol, droger och trafik” (2008-12-04) 
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rattfyllans risker ständigt matas ut till oss. Siffrorna blir emellertid mindre förvånande när man 

ser till det faktum att mellan 300 000 och 500 000 svenskar har alkoholproblem4. Att alkohol är 

ett stort samhällsproblem är ingen nyhet. 

 Trots detta är det inte speciellt konstigt att det finns konsumentjournalistik för 

alkoholdrycker likväl som för annat. Köparna är givetvis intresserade av vad experterna tycker 

och vill ha en guide i den djungel som alkoholutbudet, och då framförallt utbudet av vin, 

innebär. Man skulle kunna säga att den har blivit en egen genre, vinjournalistiken. En relativt 

outforskad genre ska tilläggas. Inom tidigare forskning finns framförallt studier om 

alkoholreklam och den rapportering om alkohol som kan betecknas som negativ. Den mer 

positiva journalistiken - det vill säga vinjournalistiken - har inte uppmärksammats i samma 

utsträckning. En möjlig förklaring till det är att genren kan tyckas ”oskyldig” och inte intressant 

ur ett vetenskapligt perspektiv. Denna uppsats hoppas dock kunna visa att det finns intressanta 

vinklar även där. I grunden finns tanken på statistiken ovan. Är det försvarbart att ens bedriva 

en sådan journalistik med tanke på de följder som alkohol får i vårt samhälle? Frågan är 

givetvis otroligt svår, och uppsatsen kommer inte heller besvara den. Vad den däremot 

kommer att göra är att karaktärisera journalistiken med utgångspunkt i Sveriges ledande 

vinmagasin för att uppmärksamma ett ämne som lätt glöms bort i alkoholdebatten.  

 

1.1 Mål och syfte 
Målet med denna uppsats är att undersöka vinjournalistiken som genre utifrån sju nummer av 

Allt om Vin. Syftet är att analysera tidningens journalistik för att därmed se vad som utmärker 

just vinjournalistik och hur betydelseproduktionen kring alkohol ser ut. Med dryckes- och 

vinjournalistik åsyftas här den typen av journalistik som fungerar som konsumentupplysning 

om alkohol med exempelvis recensioner och tips på drinkblandningar. Inom genren finns även 

artiklarna som behandlar kulturen omkring dryckerna, såsom de om livet på vingårdarna och 

maten som passar till. 

 Inom det huvudsakliga syftet kan några frågeställningar utmålas, något som framförallt 

märks av i resultatdelen som är indelad därefter. Frågorna är följande: 

• Vad innehåller Allt om Vin och hur ser den ut? 

• Hur ser publiktilltalet ut? Vilka förkunskaper krävs för att tillgodogöra sig innehållet? 

• Hur framställs och beskrivs vinet som dryck? 

 
4 Vårdguiden, ”Alkoholberoende” (2008-12-04) 
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1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen omfattar enbart Allt om Vin och kan därmed inte användas för definitiva 

generaliseringar om hela den genre som betecknas dryckesjournalistik. Dock finns många 

likheter mellan material som publiceras i Allt om Vin och andra medier vilket gör denna 

uppsats till en inkörsport mot fler studier och förhoppningsvis ett bidrag till ökat medvetande 

om genren och vilken roll den har i samhället.  

 Uppsatsen undersöker i första hand tidningens texter och inte dess bilder. Skälen till det 

är dels att en avgränsning måste göras med tanke på uppsatsens omfattning, dels att texten ur 

min synvinkel är mer intressant sett till frågeställningarna.   

 En tredje avgränsning gäller kulturer. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den 

alkoholkultur som är dominerande i Sverige, jag är emellertid medveten om att det finns många 

subkulturer och grupper som lever utifrån helt andra förhållningssätt. Inte minst religion är en 

viktig variabel som dock inte kommer tas upp i denna uppsats.   
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2. Bakgrund 

Bevakning av alkoholdrycker i medierna är inte längre någon ovanlig företeelse och idag har 

varje medium sitt eget forum för samtal om vilka viner som är de bästa och hur man blandar 

drinkar som proffsen. Nedan görs inledningsvis en genomgång av hur dryckesjournalistiken tar 

plats i dagens medielandskap, efter det följer en närmare titt på tidningen Allt om Vin som är 

föremål för just denna uppsats.  

 

2.1 Tidningar och tidskrifter 
Den mer städade alkoholjournalistiken står de stora dagstidningarna för. Dagens Nyheter har 

ett stående inslag i ”Kronstams viner” som varje söndag recenserar Systembolagets nyinkomna 

drycker tillsammans med nyheter och texter på temat. Allt som allt tar dryckerna upp ungefär 

en tredjedel av de cirka sex sidor som tituleras ”Mat och dryck” i söndagsbilagan. Även i 

Svenska Dagbladet finns stående inslag om drycker i fredagstidningen Min helg, en sida går till 

vin och i anslutning till den görs även en krogrecension där bland annat dryckesutbudet tas 

upp. På tidningarnas hemsidor finns mer renodlade sidor om mat och dryck där alla artiklar 

samlas, Svenska Dagbladet har istället för en egen sida ett tydligt samarbete med matsajten 

Tasteline som SvD länkar direkt till.  

 I kvällstidningarna är vinjournalistiken aningen glättigare men i övrigt väldigt lik den 

som finns i andra tidningar. Både Aftonbladet och Expressen har obligatoriska recensioner, 

Aftonbladet har även en bilaga som heter Mat&Vin. Båda tidningarna har dessutom matsajter 

på Internet. Expressen samarbetar på samma sätt som SvD med en annan aktör och kopplar 

sin matavdelning direkt till tidningen Allt om Mats hemsida. Gratistidningen Metro har också 

den inslag av vinrecensioner i samma rappa anda som den övriga tidningen. 

 Även många lokaltidningar har någon typ av dryckesjournalistik med vintips och 

relaterat material, men i dessa tidningar tycks det inte vara med samma regelbundenhet som 

hos de stora. De med stor spridning, såsom Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet, har 

liknande avdelningar på sina hemsidor som till exempel DN, medan de små framförallt verkar 

publicera materialet i papperstidningen.  

 För den som vill specialisera sig lite extra finns det mycket att hämta på tidskriftshyllan. 

De senaste åren har antalet magasin med dryckesinriktning ökat, och ser man till den 

internationella marknaden finns ett obegränsat utbud. Bara i Sverige ges tiotalet magasin ut där 

Allt om Vin, Vin- & Barjournalen och ELLE Mat & Vin antagligen är de mest välkända. Värt 
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att tillägga är att även de traditionella matmagasinen – och även andra tidskrifter - har inslag 

om drycker, även om det inte är deras huvudtema. Hur mycket plats inslagen tar upp varierar. 

 Generellt är mat- och dryckesmagasinen ganska vuxna tidskrifter som med högsta 

sannolikhet framförallt lockar publik i en bred medelålder. Bland de mer ungdomliga 

tidningarna syns den helt färska FOOD som profilerar sig som en mattidning för män.   

 

2.2 TV och radio 
Trots att alkoholkonsumtion har en given plats i många TV-sammanhang såsom i dramaserier 

och filmer, är det desto färre inslag som hamnar inom området konsumentupplysning. De som 

tydligast profilerar sig med vintips är TV4:s Nyhetsmorgon som varje fredag diskuterar och 

provar drycker med vingurun Bengt Fritiofsson i spetsen. Även Gokväll i SVT har liknande 

inslag.  

 Bortsett från dessa är utbudet väldigt magert, precis som utbudet i radio som nästan är 

obefintligt. Det förekommer förvisso vintips i P1:s program Meny, men det är i princip också 

det enda.  

 

2.3 Internet 
På nätet finns en uppsjö av sidor som handlar om alkoholdrycker. Vid sidan om de stora 

Internetbutikerna – som det för övrigt är gott om - finns även informationssajter riktade mot 

olika målgrupper. Sidorna för de lite äldre går i en sober färgskala och handlar framförallt om 

olika vinsorter, historik och matlagning medan sidorna som riktar sig till den yngre publiken 

istället fokuserar på drinkar och färgglad fest. Detta märks inte minst på sidornas namn såsom 

”Spriteliten”, ”Fyllo” och ”Festa loss” som skiljer sig en del från de mognare med namn som 

”Whiskyinfo”, ”Vinklubben” och ”Vinbanken”. Flera av Internetkällorna för den som vill veta 

mer om alkoholdrycker är kopplade till tidningar eller generella matsidor såsom tidigare 

nämnda Tasteline och Allt om Mat, men man kan också få veta mer genom att besöka 

Systembolagets och Vin & Sprits hemsidor. Därutöver finns även vinbloggarna som inte är 

helt ovanliga, dessa består i huvudsak av recensioner och en hel del ”nörderi”. Sidor om vin är 

i allmänhet mer svårtillgängliga än till exempel ”Cocktailguiden” och ”Spriteliten” som lockar 

med lättsamma drinkar snarare än svårmodiga flaskor. Man kan ana en viss uppdelning mellan 

de som ”vet något” om vin och de som bara vill ha något gott.  
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2.4 Allt om Vin 
Sveriges idag ledande vinmagasin Allt om Vin har enligt Orvesto cirka 112 000 läsare5. Siffran 

bör betraktas som hög med tanke på att genren är ganska smal. Tidningens första namn var 

VIN & mat och startades 1998 inom Bonnier Tidskrifter. Namnet byttes sedan 2005 då 

tidningen slogs ihop med dåvarande Allt om Vin som på den tiden hade andra ägare än idag6. 

Utöver vinet inkluderar Allt om Vin även inslag om öl, sprit och mat. Reportagen blandar ren 

fakta med recept, resor och recensioner. Flera nummer är temanummer där huvuddelen av 

innehållet har en genomgående röd tråd.  

 Allt om Vin säljs inte i butik utan finns enbart för prenumeration, trots detta är 

tidningen alltså störst i landet på sitt område. I nuläget är det dock oklart vad som händer 

längre fram. I slutet av 2008 kungör redaktionen att ett par nummer framöver kommer att 

säljas i vissa butiker, något som kanske kommer att förändra läget. Vill man få alla nummer bör 

man emellertid fortfarande prenumerera vilket innebär sju nummer per år. Därutöver kommer 

fyra nyhetsbrev med fokus på nyinkomna viner och betyg på dessa. De som prenumererar blir 

automatiskt även medlemmar i Allt om Vin:s vinklubb vilket är lika med vissa förmåner såsom 

inbjudningar till olika events och arrangemang på temat vin.   

 Redaktörer och två av tre delägare i Allt om Vin är Håkan Larsson och Bengt-Göran 

Kronstam, båda välkända vinprofiler. Håkan Larsson var på 1990-talet chefredaktör på Allt om 

Mat och har fått flera utmärkelser för sina vin- och matkunskaper. I sina böcker och på 

vinprovningar runtom i landet riktar han framförallt in sig på att lära upp nybörjare7. Bengt-

Göran Kronstam är också han välkänd, framförallt som Dagens Nyheters främste vinkännare. 

Han har tidigare bland annat arbetat på Allt om Mat som vinkritiker och skrivit böcker. Precis 

som Larsson har även Kronstam fått en rad priser för sina kunskaper.8  

 Materialet i tidningen skrivs förutom av de två redaktörerna av flera i huvudsak 

välrutinerade vinjournalister.  

 

2.5 Mediernas viktiga roll 
Med det breda spektrum av alkoholjournalistik som presenterats ovan är det inte svårt att 

förstå att vin och andra drycker har en självklar del i dagens matjournalistik. Och medierna 

 
5 Orvesto Konsument 2008:2 (2009-01-19) 
6 Wikipedia, ”Bengt-Göran Kronstam” (2008-12-02) 
7 Albert Bonniers Förlag, ”Håkan Larsson” (2008-12-02) 
8 Wikipedia, ”Bengt-Göran Kronstam” (2008-12-02) 
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spelar såklart en avgörande roll. För om vi tänker bort alla inslag ovan, vad skulle då finnas 

kvar? Jo, möjligen Systembolagets vintips och en och annan vinprovning bestående av de mest 

inbitna. Mediernas konstruktion av alkoholdrycker har därför blivit en stark kraft i skapandet 

av en alkoholkultur. Kultur består ju faktiskt av aktivt handlande9, och genom mediernas 

ständiga inslag av vinjournalistik bidrar de hela tiden till upprätthållandet av en sådan. Den 

betydelse som medierna tillskriver alkohol färgar av sig på människorna som tar del av den, 

och så är drevet igång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Nehls, Eddy, 2008, Kung alkohol och andra drogaktörer, s.60 
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska bakgrund att beskrivas närmare. Framförallt är 

det uppsatsens syfte att studera mediernas betydelseproduktion kring alkohol som utgör 

grunden till följande sidor. Det faktum att vi lever i en värld där medierna finns med oss 

överallt gör att de spelar en viktig roll i skapandet av vår verklighetsuppfattning. Medierna 

presenterar möjliga tolkningar av världen för oss, och det är ingen nyhet att de påverkar 

samhället på olika sätt. 

 Nedan görs inledningsvis en definition av kulturbegreppet. Här presenteras en definition 

som passar denna uppsats syfte och innehåll. Efter det följer en diskussion kring mediekultur 

som kan sägas vara en del av kulturen i stort men med fokus på just mediernas inflytande. För 

att koppla kulturbegreppet till drycker kommer även alkoholkultur att behandlas, och då 

framförallt genom att uppmärksamma vilken kraft alkoholen har i samhället.  

  När kulturen är avklarad följer mer om det som nämndes allra först, nämligen 

mediernas betydelseproduktion kring fenomen och dess påverkan på människor och samhälle.  

 

3.1 Kulturbegreppet  
Om någon frågar dig vad kultur är, vad svarar du då? Det är lätt att bli ställd när en sådan fråga 

ställs, inom olika skolor presenteras kultur på olika sätt, och därutöver finns många vardagliga 

definitioner som försvårar ytterligare. Det finns ingen orsak att rada upp alla tänkbara 

definitioner här, det skulle i så fall kunna bli en hel bok. Istället kommer jag att ge den bild av 

kultur som passar bäst i denna uppsats.  

 Du Gay väljer att presentera en definition av kultur som sträcker sig bortom en 

begränsning till konst och annan finkultur, kultur är istället allt vi gör. Även vårt vardagliga 

beteende och hela vår livsstil skapar en specifik kultur. Men kulturen är inte mycket utan 

kommunikation, det är genom att kommunicera vår livsstil som kulturen i egentlig mening blir 

till. Och kommunicera gör vi inte bara genom att tala och skriva, att kommunicera något kan 

likväl innebära konsumtion eller något annat som görs för att representera ett visst sätt att leva. 

Valen behöver inte ens vara medvetna, även våra omedvetna val bidrar till skapandet av en 

livsstil. Hur fallet än är kan alla våra handlingar räknas som försök till att skapa mening – att 

förstå sig på världen. Människan är av sin natur ständigt på jakt efter meningsfullhet, och i 

jakten på den skapas kultur.10 

 
10 Du Gay, Paul m.fl., 1997, Doing cultural studies – the story of the Sony Walkman, s.11-14 
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 Inom det breda kulturbegreppet innefattas alla livets dimensioner och alla människors 

handlingar11. Att en förskjutning skett från att enbart uppmärksamma den kultur som de högre 

samhällsskikten tar del av till den ”vanliga” människans intressen tyder mycket på. Idag är det 

självklart – även om dagstidningarnas kulturbilagor framförallt behandlar den så kallade 

finkulturen – att uppmärksamma hela spektrumet när det kommer till kultur. Begrepp som 

livsstil och identitet har blivit centrala och vårt sätt att bete oss ses som uttryck för vilka vi vill 

vara och vilka grupper vi önskar tillhöra. Kultur kan också ses som en tolkningsgemenskap, 

människor som tillhör samma kultur har till stor del samma sätt att tolka saker på vilket skapar 

en känsla av gemenskap. 

 

Det kulturella kan likställas med det meningsfulla. Och vad som är meningsfullt för en person eller 

grupp behöver inte vara det för en annan.12 

 

Visst är varje människa unik, men det finns ändå orsak att gruppera utifrån de likheter som kan 

påträffas för att skapa struktur.13  

 

3.2 Mediekultur  
Vårt samhälle är präglat av en rad olika massmedier, därför faller det sig också naturligt att de 

blir en del av vår kultur. Inte minst i vårt identitetsskapande blir vår mediekonsumtion en 

faktor som säger en del om vår livsstil. Det faktum att vi i snitt använder oss av någon form av 

medium sex timmar varje dag gör att mediernas inflytande inte går att förneka14. Gripsrud tror 

att eftersom vi är sociala varelser som vill ta del av en värld utanför den närmaste omgivningen 

känner vi också dagligen ett behov av att ansluta oss till denna värld15. Men vad innebär det 

egentligen att leva i en mediekultur? 

 Enligt Jansson är mediekulturen helt enkelt en förlängning av kulturbegreppet, vi kan 

applicera samma modeller på mediekultur som på övrig kultur. Medierna skapar 

tolkningsgemenskaper och influerar människors handlande på samma sätt som allt annat, den 

enda skillnaden är att det här är medierna som står i centrum. Som exempel kan nämnas fans 

till en specifik tv-serie, de verkligt inbitna får en gemensam referensram som skapar 

 
11 Drotner, Kirsten m.fl., 1996, Medier och kultur, s.68 
12 Jansson, André, 2002, Mediekultur och samhälle, s.25 
13 Jansson, 2002, s.31-35 
14 Sveriges Radio, ”Medieanvändning” (2009-02-04) 
15 Gripsrud, Jostein, 2002, Mediekultur mediesamhälle, s.16 
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grupperingar och gränser mellan de som har koll och de som inte har det. Att medierna har 

inflytande på våra meningsskapande aktiviteter är lite svårare att sätta fingret på, men det vore 

alltför begränsat att påstå att vårt medieanvändande slutar när vi exempelvis slår av TV:n på 

kvällen. De intryck vi får genom medierna smittar av sig i form av samtalsämnen, 

intresseområden, kunskapsnivåer och så vidare. En annan del av mediekulturen är de texter 

och produkter som medierna tar fram åt oss, själva tidningarna och tv-programmen är också 

mediekultur.16  

 

3.3 Alkohol som kulturmarkör 
Alkohol är ett av de fenomen i samhället som angår oss lite mer än annat. Vi har alla en 

relation till alkohol, och hur vi förhåller oss till den blir en del av vår identitet. Därför är även 

alkohol en del av kulturen, och inte minst en viktig kulturmarkör. Den har också en dubbelhet 

som gör den speciell. Alkohol kan vara både ett njutningsmedel och en livsfara. Eftersom den 

är laglig och väl inarbetad i många människors liv och vår historia är den dock kontroversiell 

att ifrågasätta eller att nyttja på fel sätt. Alkohol är helt enkelt något som berör. 

 Vi brukar tala om den svenska alkoholkulturen som om den vore helt homogen. Så är 

emellertid inte fallet. Det finns fina gränser mellan olika typer av konsumtion som innebär helt 

skilda livsstilar och kulturer. Gruppindelningen kan bero på alltifrån klass, kön och ålder till 

etnicitet och religion. Det finns också en rad normer och tysta regler förknippade med alkohol. 

Synen är exempelvis väldigt olika på att dricka vodka direkt ur flaskan efter en hård dag på 

jobbet och att tillsammans med goda vänner sjunga snapsvisor och dricka i sällskap. En sådan 

sak som att dricka hembränt är inte ens det tabubelagt i alla sammanhang, att ta fram en dunk 

på nobelfesten bör nog betraktas som ganska mycket mer upprörande än att samma dunk 

figurerar på en privat fest i obygden. Att man väljer att förenkla synen på alkoholkultur – något 

som gjorts även i denna uppsats – beror i mångt och mycket på att det annars hade blivit 

alltför komplicerat. Det finns ju trots allt vissa beteenden som är vanligare än andra. Att dricka 

snaps på midsommar är vanligare än att dricka mjölk, även om variationer givetvis existerar. I 

citatet nedan diskuterar Lalander hur ett uttryck som ”kontinentalt drickande” lätt ställs på sin 

spets när man ser till klassvariabeln. 

 

Eventuellt kan vi dra slutsatsen att vi håller på att bli mer kontinentala i vårt drickande. Men frågan 

kvarstår: Vilka är det som håller på att bli kontinentala? […] Är rödvinsdrickande lika med ett 
 

16 Jansson, 2002, s.36-38 
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kontinentalt drickande? Om en A-lagare sitter på torget och dricker rödvin, kan vi då kalla dennes 

drickande kontinentalt?17 

 

Exemplet ovan visar även hur enkelt det är att bryta mot en norm i ett visst sammanhang.18 

Man skulle kunna säga att det är provocerande både att dricka för mycket, att inte dricka alls 

och att dricka på fel sätt vid fel tillfälle.  

 Lalander menar att poängen med alkohol, dess kraft, inte skulle finnas om det inte fanns 

olika förhållningssätt till den. De motsättande grupperna behöver rentav varandra, utan dem 

skulle alkoholen helt förlora sin poäng. Det är motsättningarna som gör att alkohol bidrar med 

känslor av frihet, vardagsflykt och gruppsammanhållning. Kultur är som nämnts alla de 

handlingar vi gör för att känna mening och samhörighet, därför har alkohol en viktig roll i 

många sammanhang.19 Den grupp som framförallt berörs i denna uppsats är det övre skiktet 

vinkännare, de som vet lite mer om vin än genomsnittet. Tillsammans bildar de en 

tolkningsgemenskap och inte minst en slags meningsfullhet. 

 

3.4 Mediepåverkan – ett svåranvänt begrepp 
För att visa på utvecklingen i forskningen kan det vara lämpligt med en kort översikt av vad 

som hänt under det gångna seklet. Man brukar dela in perioden i några olika eror där var och 

en representerar skilda uppfattningar om mediernas påverkanskraft. I korta ordalag kan sägas 

att tron på direkt mediepåverkan har mildrats en del genom åren, just ordet påverkan anses 

idag ganska förlegat då det antyder på rent mekaniska effekter där människan bara blir till en 

marionettdocka i mediernas järngrepp. Lite så var emellertid synen på medier i början av 1900-

talet. Mycket var nytt och skrämmande, och man betvivlade inte att medierna påverkade 

människan på ett negativt sätt. Vid mitten av seklet vände dock uppfattningen och man 

började fokusera på användarna snarare än medierna. Frågan var inte längre ”vad gör medierna 

med oss?” utan istället ”vad gör vi med medierna?”. Människan började ses mer och mer som 

en självständig, tänkande varelse.20 

 Under 1970-talet kom ytterligare en vändning som åter satte påverkansbegreppet i fokus. 

Genom undersökningar kom man fram till att medierna kanske inte har någon större makt 

över hur vi tänker men däremot på vad vi tänker på. Den så kallade dagordningsfunktionen var 

 
17 Lalander, Philip, 1998, Anden i flaskan – alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper, s.31 
18 Lalander, 1998, s.320 
19 Lalander, 1998, s.319-322 
20 Gripsrud, 2002, s.65-66 
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född. Över huvud taget var detta en period när man insåg att förhållandet mellan medier och 

mottagare inte är enkelt utan något högst komplicerat. Även relationer mellan människor och 

var och ens personlighet och bakgrund spelar in i hur mottagandet ser ut. Dessutom är vi fria 

människor som själva väljer vilka medieinslag vi vill ta del av, en åsikt som dock kan motsättas 

av det faktum att medieutbudet trots allt är begränsat.  

 Redan tidigt fanns uppfattningen att medierna reproducerar de uppfattningar som finns i 

samhället och på så sätt blir en slags definitionsskapare av verkligheten. Framförallt blir detta 

aktuellt när vi genom medierna tar del av något som vi aldrig har hört talas om tidigare, 

exempelvis händelser som sker på andra sidan jordklotet. I sådana fall är medierna verkligen 

skapare av definitioner, vilket medför ett stort ansvar. Men det kan likväl gälla något helt annat, 

i detta fall vin. Har man aldrig läst något om drycken tidigare blir förslagsvis Allt om Vin 

skapare av en värld kring den.21   

 Sammanfattningsvis kan vi nog vara relativt säkra på att medierna har en viss makt i vårt 

samhälle, något som också är allmänt accepterat. Vi måste emellertid se till komplexiteten i 

frågan och särskilja effekter på åsikter och uppfattningar och effekter på handlingar22. Citatet 

nedan argumenterar för att medierna i det andra steget kan påverka även sistnämnda:  

 

Däremot påverkar medierna många uppfattningar om varor och politiska frågor och därmed 

medborgarnas orientering mot möjliga handlingar.23 

 

3.5 Medierna som betydelseproducenter 
När man tar del av ett medieinnehåll bör man ha i åtanke att allt vi möts av är konstruktioner 

och representationer av något annat. Någonstans sker alltid en vinkling som gör att innehållet 

alltid bara är en representation av verkligheten, en bild av något annat. Det är med andra ord 

inte så enkelt att medierna bara presenterar något för oss, vi måste också beakta vilket sätt 

presentationen sker på. Detta är också orsaken till varför det finns lagstadgade begränsningar 

inom den annars så frikostiga yttrandefriheten.24  

 Mediernas samlade funktion kan liknas vid den som en institution har. En institution är 

en stabil struktur i samhället som upprätthålls genom människors ständiga meningsproduktion 

(se kultur) och handlingar. Institutionen är en del av samhällets normer och tysta kunskaper 

 
21 Gripsrud, 2002, s.57-77 
22 Drotner m.fl., 1996, s.374 
23 Drotner m.fl., 1996, s.374 
24 Gripsrud, 2002, s.25-27 
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som inte märks av så väl förrän någon går emot konventionerna. Massmedierna är en 

institution på grund av dess form och funktion i samhället.25  

 Eftersom medierna präglar vårt samhälle kan de också räknas in i 

socialisationsprocessen som pågår hela våra liv. Det är inte riktigt så enkelt att föräldrar och 

klasskompisar är helt ensamma om att lära oss förstå omvärlden, även medierna konkurrerar 

om uppmärksamheten. Gripsrud kallar dem ”samhällets förlängda arm” som hjälper till att 

definiera verkligheten och oss själva. På tv, i tidningar och i radio ges ständigt förslag på hur 

världen kan förstås, det vi som mottagare måste göra är att placera in oss själva någonstans i 

flödet och skapa en identitet.26 Gripsrud anser dock rentav att den största delen av vår identitet 

inte ens är självvald27. Han menar att vår bakgrund och position påverkar oss mer än vad vi vill 

erkänna. I mötet med medier spelar våra förkunskaper och förväntningar in och gör att vi 

aldrig är helt ”fria”. Förväntningarna är helt avgörande för resultatet när vi kommer i kontakt 

med exempelvis en tidning. Innan vi öppnar den har vi alltid en bild av vad vi ska möta, en bild 

som stämmer mer eller mindre beroende på vår kunskapshorisont.28  

 Det finns en orsak till att begrepp som mediekultur och mediesamhälle används så flitigt 

idag. Medierna genomsyrar vårt samhälle mer än någonsin. Och som Gripsrud skriver:  

 

Vi är på många sätt utelämnade åt mediernas framställningar och representationer av världen när vi 

bildar oss medvetna och omedvetna uppfattningar om oss själva och den värld vi lever i.29 

 

Jansson menar att medierna har en inneboende ideologisk funktion som ger dem kraften att 

gestalta världen på ett sätt som gör att vissa saker anses som mer normala än andra. Det som 

kan diskuteras i denna uppsats är vad som upphöjs till normalitet enligt just Allt om Vin. 

Vilken värld skapar tidningen åt oss?30  

 

 

 

 
25 Drotner m.fl., 1996, s.347-349 
26 Gripsrud, 2002, s.17-18 
27 Gripsrud, 2002, s.23 
28 Gripsrud, 2002, s.171-174 
29 Gripsrud, 2002, s.397 
30 Jansson, 2002, s.134-135 
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4. Tidigare forskning 

Den forskning som finns på området alkohol har i huvudsak några fokusområden. En stor del 

av de befintliga studierna fokuserar på det som är tydligt provocerande som alkoholreklam och 

samhälleliga alkoholproblem, kanske är också dessa områden ”lättare” att studera då ingen 

ifrågasätter problemfaktorn. Svårare är det då att finna studier som behandlar framställningen 

av alkohol i vanliga redaktionella texter såsom vinspalter och tipsartiklar, där visar forskningen 

på tydliga luckor. Att studera texter om alkohol som inte är reklam kan därför ge en ny 

infallsvinkel på temat alkohol i media. Trots att det är svårt att hitta liknande studier kan 

avgränsande material ge inspiration och nya uppslag även till denna uppsats. I detta avsnitt ges 

en kort översikt av forskning som handlar om alkoholreklam och alkohol i media på olika sätt.  

 

4.1 Studier om alkoholreklam 
Att alkoholreklam väckt forskarnas intresse är inte speciellt förvånande. I Sverige är reklam för 

alkoholdrycker något relativt nytt och därför tacksamt att studera. I denna uppsats blir 

studierna intressanta då reklamen är det innehåll som ligger närmast alkoholartiklarna om man 

bortser från exempelvis det tidningsinnehåll som handlar om mat. Reklamen är dessutom en av 

de viktigaste förutsättningarna för att tidningar som Allt om Vin ska överleva.  

 En av studierna heter Alkoholen, reklamen och makten31 och handlar framförallt om hur 

maktbalansen förändrats mellan importfirmor och Systembolaget sedan alkoholreklam blev 

tillåtet i Sverige. Det som gör denna studie relevant här är att den påvisar att Systembolagets 

monopol har försvagats till följd av reklamen. Detta beror på att eftersom importfirmorna 

numera kan stärka sin ställning genom reklam blir de inte längre helt beroende av 

Systembolaget som kommunikationskanal mot konsumenterna. Genom att bygga upp bra 

nätverk bland annat med vinskribenter ökar deras möjligheter till god avkastning utan hjälp 

från Systembolaget. Reklamen verkar enligt många vara ett steg i riktningen mot ett avreglerat 

monopol och en fri marknad, Sverige har på senare år fått svårare att stå emot EU i de frågor 

som har med alkohol att göra. Författarna till studien menar att det har skett en 

maktförflyttning där marknadskrafterna blivit en viktigare faktor. Genom intervjuer med 

branschfolk har man också fått många svar där intervjupersonerna ställer sig frågande till hur 

det kommer att gå för monopolet i framtiden. Denna uppfattning kan komma att förstärkas. 

 
31 Olofsson, Ulrika & Karlsson, Malin, 2003, Alkoholen, reklamen och makten 
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 En annan studie är Alkoholreklam32 från 2006. Den fokuserar på hur vi påverkas av 

reklamen och tar hjälp av olika teorier om påverkan. I studien hänvisas bland annat till Klapper 

som menar att den vanligaste typen av påverkan är förstärkning. Förstärkning innebär att de 

uppfattningar som vi har blir starkare när vi tar till oss ett budskap som stämmer överens med 

våra åsikter. Vi väljer selektivt ut det som passar oss när vi tar till oss ett medieinnehåll och 

väljer på samma sätt bort det som inte passar in i våra ramar. Dessa processer sker omedvetet 

och gör att vi framförallt tar till oss det som är förenligt med oss själva. När författarna till 

studien jämför teorin med empirin stämmer de väl överens och det konstateras att det 

framförallt är erfarenheter och attityder som avgör hur och hur mycket vi påverkas av 

alkoholreklam. Skälet till att detta är intressant är att om våra åsikter förstärks när vi tar del av 

ett medieinnehåll som stämmer överens med dem, kan detta även innebära att människor som 

har en positiv attityd till alkohol får en starkare övertygelse vid läsning av exempelvis vintips. 

Den teori som Southerland & Sylvester presenterar som går ut på att vi kan påverkas av 

opinionsbildning, att någon talar väl om en vara, förstärker ytterligare denna uppsats relevans. 

Det är alltså inte bara ren reklam som kan påverka.  

 Flera av respondenterna i Alkoholreklam anser att reklamen är som bäst när den kommer 

i kombination med matrekommendationer, något som ju ofta förekommer i redaktionella 

texter om alkohol. När mat och vin står som kombination tycker flera att vinet verkar mer 

tilltalande och intressant.  

 En tredje studie på temat alkoholreklam är Berusning till salu33 som till stor del är en 

kartläggning över hur dagsläget ser ut för reklam och alkohol i Sverige. Precis som i andra 

studier konstateras att alkoholen på senare år har fått en mer central och självklar roll i vår 

kultur, det är dessutom lättare att få tag på alkohol än tidigare. Dock är det svårt att få fram 

bevis på vilken påverkan reklamen faktiskt bidrar med, författaren till studien menar att det går 

att bevisa på båda hållen genom att formulera problemställningen på olika sätt. Han menar att 

gränsen mellan journalistik och reklam är oskarp och att den blir mer och mer flytande. Man 

frågar sig om artiklarna bör betraktas som det ena eller det andra, eller kanske som både och. 

 Många av de internationella artiklar som finns på temat fokuserar helt på ungdomar och 

barn, och så gör till exempel artikeln ”Alcohol advertising and youth: themes, appeals and 

future directions”34. Författarinnan menar att det vore en sak om alkoholreklam bara nådde ut 

till en vuxen publik som – förhoppningsvis - kan skilja på reklam och verklighet, men som 
 

32 Felin, Nora & Padoan, Joana, 2006, Alkoholreklam 
33 Helling, Stig, 2004, Berusning till salu – om alkohol och reklam 
34 Hust, Stacey J.T., 2006, ”Alcohol advertising and youth: themes, appeals and future directions” 
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situationen är nu hamnar den även i blickfånget hos ungdomar och barn. Genom att de tar till 

sig positiva budskap om alkoholdrycker finns risken att de tar efter för att uppnå det som de 

kan se i reklamen. Trots att det ibland finns varningsbudskap i samband med reklam tror man 

inte att de överröstar det flärdfulla, sexiga och lockande budskap som själva annonsen 

förmedlar. I artikeln poängteras också att forskare faktiskt har tagit fram samband mellan 

reklam och ungdomars relation till alkohol, men att det behövs fler bevis. Nästan ingen har 

exempelvis studerat de arenor som finns utöver reklamen såsom leverantörernas hemsidor och 

annat som är lättillgängligt för ungdomar. Artikelns budskap består till stor del av en önskan 

om att det ska uppstå en balans mellan alkoholindustrins vinstintresse och ett socialt 

ansvarstagande. Det finns flera liknande artiklar som egentligen inte behöver beskrivas här för 

att budskapet ska gå fram. Alla antyder att det hitintills bedrivits för lite forskning för att kunna 

säga något säkert, det mesta består av spekulationer. Spekulationer som till stor del handlar om 

att det antagligen finns samband mellan reklam och ungdomars alkoholbruk men att man ännu 

inte vet exakt hur det ser ut.  

 

4.2 Studier om alkohol i media 
I de studier som behandlar alkohol i media, utöver alkoholreklamen, ligger fokus framförallt på 

de hälsobudskap som sänds ut framförallt från kvällspressen om alkoholens goda effekter på 

hälsan. Här handlar det inte om att diskutera enskilda viner och tipsa i den bemärkelsen, 

snarare är det nya rön om dryckernas generella hälsoeffekter som är intressanta. Visserligen 

kommunicerar medierna både om alkoholens positiva och negativa effekter, men just de 

positiva har varit på tapeten flera gånger under de senaste åren. Löpsedlar med budskap som 

”Drick två glas vin om dagen och lev längre!” är inte speciellt ovanliga.  

 I uppsatsen Alkohol – en risk- eller friskfaktor35 jämförs tidningsartiklar om alkoholens 

hälsofrämjande effekter med intervjusvar från läkare som berättar sin syn på saken. Man har 

försökt ta reda på om artiklarnas budskap stämmer överens med läkarnas uppfattning bland 

annat angående vad ”måttlig mängd” innebär. Ganska snabbt slås fast att det råder väldigt 

skilda uppfattningar i medierna om vad just måttlighet innebär. De budskap som sänds ut är på 

sina håll väldigt otydliga och signalerar fel saker, menar läkarna som påpekar att gränsen mellan 

en hälsofrämjande mängd och en skadlig är hårfin och att den dessutom är individuell. 

Förvirringen som uppstår vid olika bud är stor och om budskapet i stort bara blir att ”vin är 

bra för hjärtat” kan det medföra att fler dricker alkohol på fel sätt. I artiklarna som analyserats 
 

35 Dansk, Emma & Wånehed, Therese, 2007, Alkohol – en risk- eller friskfaktor 
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är definitionerna av vad som är måttlig respektive hög konsumtion oklara. Det är dessutom 

väldigt olika hur många glas vin som rekommenderas. I vissa artiklar står det två, i vissa fyra. 

Och hur många centiliter innehåller egentligen ”ett glas”? Endast ett fåtal av artiklarna påpekar 

att unga människor inte får någon positiv effekt alls, något som är av stor vikt i sammanhanget. 

Vilken ålder man bör vara i skiljer sig också åt mellan artiklarna.  

 De läkare som intervjuats är skeptiska till artiklarnas budskap och menar att de är 

alldeles för positiva. Visst kan det finnas positiva effekter av alkohol, men de negativa 

effekterna tar nästan alltid överhanden. Dessutom är det väldigt svårt för en människa att inse 

exakt vilken mängd som är hälsosam, går man bara lite över den gränsen tar det negativa 

genast överhanden. Läkarna menar att den här typen av frågor aldrig ska generaliseras. 

 I artikeln ”Alkohol som medicin fungerar dåligt”36 slås tidigt fast att det är EU-regler i 

kombination med en mer positiv attityd till alkohol som har bidragit till den ökade 

konsumtionen. Och här har media en viktig roll som opinionsbildare. Författarna till artikeln 

menar att det inte finns någon orsak att offentligt rekommendera alkohol som medicin. Visst 

kan man till enskilda individer föreslå en låg dos, men då måste den personens egenskaper 

först vara av det rätta slaget. 

 Den forskare som ligger närmast denna uppsats intresse för redaktionella texter om 

alkohol är Eddy Nehls som är etnolog. Nehls vill framhålla att alkohol är en drog och påpekar 

att minst 300 000 svenskar faktiskt har alkoholproblem. Han menar att alkohol säljer sig själv 

och inte behöver all den marknadsföring som den får, såväl uppenbar som förtäckt. Det är 

klart att det är roligare att få veta vilket vin som passar till söndagsmiddagen än att läsa om den 

senaste bilolyckan till följd av rattfylla, men frågan är vad som är bäst för samhället. Nehls 

kallar vinjournalisterna för ”njutningslobbyister” som alltför ensidigt talar om alkoholens 

positiva sidor. Han tar även resonemanget ett steg längre och frågar sig varför det ska finnas 

varningstexter i vinannonser men inte i recensioner – indirekt fyller ju dessa två samma 

funktion. Nehls menar att vi lever i ett samhälle där konsumtionen ökar och att vi hittills bara 

hunnit nosa på effekterna av det. Samhällets och vårt eget sätt att prata om alkohol är en del av 

det stora som kallas kultur och måste därför beaktas.37 

 I motsats till artiklar i medierna om alkoholens positiva hälsoeffekter finns givetvis även 

artiklar och kampanjer med motsatt budskap, men det kan vara svårt att nå fram. Ett av 

problemen är att vi är väldigt mätta på exempelvis forskningsrön, vi litar inte riktigt på 

 
36 Andréasson, Sven & Allebäck, Peter, 2005, ”Alkohol som medicin fungerar dåligt” 
37 Nehls, 2008 
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vetenskapsmän längre. Dessutom är budskapen ofta otydliga och beskriver inte konkret vad vi 

kan göra för att förbättra våra liv. Det är för läsaren viktigt att veta att effekten kan ske snabbt 

och inte bara på lång sikt, i sådant fall minskar motivationen. Och skrämselpropaganda skapar 

mer förnekelse än tänkt effekt. Det är med andra ord ganska svårt att lyckas, människor är idag 

utsatta för ett informationsflöde utan dess like och det är inte svårt att lista ut att den som 

skriker högst får mest genomslag. 

 

4.3 Sammanfattning 

Även om de studier och artiklar som presenterats ovan inte är samtliga på området ger de en 

god bild av vad som finns tillgängligt idag. Det som inte tagits upp är i huvudsak studier som 

inte är av direkt relevans för denna uppsats och som i hög grad liknar andra.  

 När man gör en genomgång av forskningen på området blir luckorna tydliga. Det finns, 

som nämndes ovan, i princip ingenting som behandlar dryckesjournalistik mer än någon 

passage här och där och så det som Eddy Nehls tagit fram. Forskare har generellt bara fattat 

intresse för det mer provokativa i form av framförallt alkoholreklam och hälsorelaterade 

alkoholbudskap. Just därför finns det orsak att uppmärksamma ett fält som lätt går obemärkt 

förbi. Dryckesjournalistiken är kanske inte lika tacksam för analys, men ändock mycket 

intressant. 
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras den metod och det material som uppsatsen baseras på. Efter en 

beskrivning av urvalet följer en genomgång av uppsatsens tillvägagångssätt och en diskussion 

kring det.  

 

5.1 Material 
Det material som ligger till grund för uppsatsen är sju nummer av Allt om Vin, alla från 2008. 

Utöver dem har även ett par av de vinkataloger38 som medföljer tidningen studerats för att få 

en vidare bild av hur framförallt recensionerna ser ut. Skälet till att just Allt om Vin valts ut 

som representant för hela genren beror framförallt på att den är ledande på marknaden, men 

också på att materialet är tacksamt då det finns mycket på samma ställe – hela tidningen 

handlar om vin. Själva texterna fungerar väl som typexempel, något som blivit tydligt när jag 

inledningsvis studerat även andra medier. Inte minst det faktum att delar av redaktionen även 

skriver för andra stora tidningar gör att det finns fog att använda sig av Allt om Vin som 

utgångspunkt.  

  Jag har valt att visa en generell bild av hur vinjournalistiken i Allt om Vin ser ut, därför 

har hela tidningarna studerats. Emellertid finns det av givna skäl vissa texter som varit mer 

analytiskt givande än andra, vilket gör att dessa har vägt tyngre genom hela mitt arbete. De 

texter som varit mindre givande har framförallt varit resereportagen som inte varit lika 

intressanta som framförallt ledarna, recensionerna och intervjuerna. Som tidigare nämnts är det 

enbart tidningens texter som studerats och inte bildmaterialet. Orsaken till det är framförallt att 

uppsatsens omfattning inte ger utrymme för ett alltför stort material men också att bilderna i 

tidningen är av en sådan karaktär att det framförallt är texten som bjuder in till analys.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 
Eftersom Allt om Vin består av flera typer av texter angriper jag dem på lite olika sätt. 

Slutresultatet av att studera flera slag av texter blir en sammanfattande bild av hur 

vinjournalistiken ter sig och ser ut, vilket också är syftet med hela uppsatsen.  

 I huvudsak består tidningen av tre olika texttyper som jag valt att döpa till reportage- 

och intervjutexter, vinbeskrivningar och personliga texter. Den första kategorin består av texter 

som återfinns i reportage och i intervjuer, den andra av recensioner och övriga beskrivningar 
 

38 Kallas även nyhetsbrev. 

 22



    
Medie- och kommunikationsvetenskap  
C-uppsats 
Chris Henricson 

                                                

och den tredje utgörs framförallt av tidningens ledarspalter men också av andra personligt 

färgade texter. Vissa texter är förvisso svåra att kategorisera, men det finns ändå orsak att göra 

en indelning för överblickens skull.  

 Gällande alla texter har det första steget varit att studera helheten. Det första intrycket 

säger mycket om vad som är intressant i texten och vad som kan användas som analysunderlag. 

Redan där kan avgöras vad som kommer att bli tacksamt att skriva mer om och en uppfattning 

skapas om vilken karaktär texten har i stort. Dock kan de första intrycken vara förrädiska. De 

är ofta sammansatta och behöver sönderdelas39. Redan i det inledande skedet är det därför 

viktigt att försöka studera texterna utifrån och främmandegöra dem. Annars är det lätt hänt att 

man bara läser ”som vanligt”.   

 I de texter som hamnar i kategorin reportage- och intervjutexter har framförallt 

karaktären på frågorna och språket i stort studerats. Eftersom reportagen inte varit lika 

tacksamma att studera har det framförallt varit intervjuerna som hamnat under lupp. Det jag 

funnit mest intressant har varit om intervjufrågorna präglas av välvilja eller kriticism. På så sätt 

har jag kunnat skapa mig en uppfattning om tidningens åsikter. Att jag studerat språket innebär 

i mångt och mycket att jag tittat efter vilka ord som ofta dyker upp och vilka begrepp som 

används för att bygga upp en värld kring vinet. Just reportagetexten är en texttyp där 

journalisten aktivt arbetar för att beskriva miljöer och upplevelser på ett levande sätt, därför 

säger ordvalen mycket om vilken värld denne vill kommunicera ut till läsarna.  

 I beskrivningarna av viner har analysens fokus legat nästan helt på ordvalen. Jag har 

studerat vilka ord som förekommer ofta och även återkommande metaforer och liknelser. 

Metaforerna fungerar som fantasieggande, kreativa beskrivningar för att läsarna ska kunna få 

en känsla för hur ett vin smakar eller doftar utan att göra det på riktigt. En metafor är en 

beskrivning av något som inte är bokstavligt sann utan snarare associationsväckande. Liknelser 

är också vanliga, och är lättare att tolka. Om en recensent skriver att vinet är som en 

sommardag är det lätt att låta tankarna flyga till just en sådan. Och börjar man tänka i de 

banorna skulle man också kunna säga att recensenten har lyckats.40  

 I den tredje kategorin, de personliga texterna, blir helheten återigen central. Som läsare 

kan jag förvisso aldrig veta exakt vilket syfte skribenten haft, men jag kan åtminstone se hur 

texten ser ut. Jag kan studera vad som skrivs, men bör akta mig för att dra slutsatser om 

 
39 Melin, Lars & Lange, Sven, 2008, Att analysera text, s.9 
40 Melin & Lange, 2008, s.79 
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effekter41. Istället måste jag ha i åtanke att en text gör unika intryck på olika människor och att 

det sällan går att tala om rena effekter. Emellertid måste jag få diskutera de åsikter och det 

innehåll som finns i texten. Eftersom en del av resultatet består av att studera Allt om Vins 

alkoholpolitiska ställningstagande har just indikationer om den typen av åsikter varit av stort 

värde.  

 Något som studerats genom hela tidningen är vilken svårighetsgrad dess texter har och 

vad som krävs av läsaren. Eftersom Allt om Vin är på gränsen till en facktidning kan man 

diskutera hur mycket förkunskaper man bör ha för att kunna tillgodogöra sig innehållet på ett 

fullgott sätt.  

 Utöver att studera vilka ord och begrepp som är ofta förekommande och vilka ämnen 

som tas upp är det även intressant att studera det som inte förekommer. Det finns ett mervärde 

i att tänka över vilka ord som skulle kunna användas istället för dem som förekommer, och 

likväl att uppmärksamma de ämnen som inte finns på agendan. Detta är många gånger en väl 

lämpad metod för att bygga ut analysen och få nya uppslag42. 

 Denna uppsats baseras på tolkningar och kan därför karaktäriseras som en kvalitativ 

studie. Den bygger med andra ord inte på några definitiva antaganden. Trots detta finns 

emellertid ingen orsak att backa helt, de analyser som görs nedan är de mest rimliga sett till det 

material som använts43. De slutsatser som dras bör betraktas som välgrundade eftersom 

journalistiken i Allt om Vin är representerbar för genren. Jag bedömer inte att just denna studie 

hade blivit bättre om jag hade studerat ett material som varit dubbelt så stort eller mer 

heterogent, det som valts ut till denna uppsats är sådant material som jag anser är fullgott för 

att uppfylla syftet. Jag kan heller inte tänka mig att resultatet hade blivit annorlunda om någon 

annan utfört studien. 

 Med tanke på uppsatsens omfattning är en kvalitativ ansats lämplig då den tillåter en 

relativt djupgående analys trots det mindre formatet. Hade ett större material använts hade det 

funnits en påtaglig risk att analysen blivit alltför ytlig och snuddande och enbart en ”teaser” på 

vad som skulle kunna ha varit.   

 

 

 

 
 

41 Melin & Lange, 2008, s.50 
42 Olsson, Tobias, 2008, Medievardagen, s.113 
43 Olsson, 2008, s.111 
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6. Resultat och analys 

Resultat- och analysdelen är uppdelad i huvudsak i fyra delar som kan återkopplas till 

frågeställningarna i inledningen. Först ges en introduktion till Allt om Vin och dess innehåll för 

att skapa en bild av tidningen att bära med sig genom resten av uppsatsen, efter det följer två 

avsnitt om tidningens språk och stil. Sist i resultatet diskuteras huruvida Allt om Vin gör ett 

politiskt ställningstagande eller ej och hur det i så fall tar sig uttryck i tidningen.  

 

6.1 Tidningens innehåll och upplägg 
Det märks genast när man börjar bläddra i Allt om Vin att den är skriven av eldsjälar som 

brinner för vad de gör. Och eldsjälarna är antagligen i huvudsak Håkan Larsson och Bengt-

Göran Kronstam. Inte minst det faktum att de två redaktörerna är på bild i övre, högra hörnet 

på varje framsida visar tydligt att detta är ”deras” tidning. Förlaget är litet men ambitionen stor 

vilket visar sig i de goda resultat som tidningen kan visa upp. Resultaten står sig än bättre då 

man har i åtanke att tidningen inte ens finns till försäljning till butik44. Att tidningen går framåt 

och är något att räkna med märks på layouten som utvecklats bara under 2008, i nummer tio 

har den förändrats radikalt och fått en renare, ljusare och fräschare stil. Utseendet är på inget 

sätt unikt, många tidningar i Allt om Vins storlek har en liknande stil som antyder att layouten 

visst är viktig men kanske inte prioritet nummer ett. Det märks framförallt på att hela 

tidningen inte går i riktigt samma stil, något som dock blivit bättre. Att utseendet är enkelt och 

rent visar även att Allt om Vin snarare vänder sig till medelålders och äldre än till yngre. 

 Det första man möts av när man öppnar tidningen är – efter några sidors 

alkoholannonser – redaktörens spalt som slår an tonen för aktuellt nummer. Efter det följer 

det stående inslaget ”Favoriter” där den redaktör som inte skrivit ledare får berätta om sina 

guldkorn i dryckesutbudet för tillfället. Till skillnad från recensionerna i den övriga tidningen är 

omdömena på denna sida mer översvallande och personliga. Sist i den inledande delen av 

tidningen finns några sidors ”Flaskpost” där blandade nyheter och notiser publiceras 

tillsammans med roliga aktualiteter. Typiska rubriker är ”Wine Spectacor i blåsväder”, ”Het 

vinvår i Stockholm”, ”Systemet får ny ordförande” och ”Tunga flaskor skramlar mest”, för att 

nämna några. Värt att tilläggas är att nyheterna inte omfattar något om alkoholens negativa 

sidor, något som annars skulle kunna ha passat i denna del. Jag får upplevelsen att detta är 

något som selektivt valts bort för att inte svärta ner tidningens övriga innehåll. Istället väljs 

 
44 Siffrorna omfattar endast tiden innan tidningen testades att säljas i butik.  
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branschnyheter som för läsaren blir harmlösa. Detta är på sätt och vis en fråga om solidaritet 

och mot vem man vill vara solidarisk, en diskussion som återkommer en bit ned. Det är 

förvisso inte speciellt chockerande att Allt om Vin inte uppmärksammar exempelvis 

olycksstatistik på sina nyhetssidor, men vore det egentligen så otänkbart heller? Kanske skulle 

det anses smaklöst att ha med den typen av nyheter i en tidning riktad till människor med ett 

helt normalt vinintresse? Svar på frågorna skulle vi bara kunna få om vi talade med tidningens 

upphovsmän, något som denna uppsats inte ger utrymme för.  

 Stora delar av Allt om Vin handlar om kulturen omkring vinet och de personligheter 

som finns inom den. Skillnaden är inte speciellt stor från vilket annat livsstilsmagasin som 

helst. Om man i Veckorevyn besöker kändisar i deras hem, intervjuar artister och läser om hur 

man ska sköta om sina sminkborstar på bästa sätt finns motsvarande artiklar i Allt om Vin. 

Skillnaden ligger i att sistnämnda istället besöker vinexperter på sina gårdar, intervjuar 

Systembolagsbossar och skriver om hur den som inte har någon slottskällare ändå kan lagra sitt 

vin. Den här typen av reportage upptar en stor del av tidningen, men en stor del lämnas också 

till recensionerna som på sätt och vis är tidningens kärna. I varje nummer finns förutom 

nämnda ”Favoriter” även ett inslag som kallas ”Nya viner” där månadens nyheter recenseras. 

Den här delen av tidningen omfattar ungefär tio sidor och består av korta omdömen och betyg 

på ett stort antal viner. Stilen är densamma som i Allt om Vins kataloger som utkommer några 

gånger per år. Recensionerna fungerar som en inköpsguide mer än som läsning, då de är 

ganska mekaniska.  

 Eftersom mat och vin hör ihop innehåller Allt om Vin en hel del artiklar om denna 

kombination. Bland annat finns det obligatoriska inslaget ”Fredagsvinet” med recept och 

vintips och ”Ost & Vin” där man istället tipsar om ostar. Förutom dessa finns rena 

matreportage som i regel ackompanjeras av idéer om vilka viner som kan passa till. Det råder 

ingen tvekan om att Allt om Vin är en smal tidning, temat vin återkommer i tidningens 

samtliga inslag. En väldigt stor del – faktiskt nästan samtliga – annonser i tidningen är 

dessutom just dryckesannonser, och ibland märks det tydligt att annonserna är strategiskt 

placerade. Läser man till exempel en artikel om rosévin ska man inte bli förvånad om det i 

direkt anslutning finns en flådig annons för just rosévin. I läsningen av Allt om Vin märks vid 

en snabb genombläddring knappt skillnaden mellan journalistiskt material och reklam. Precis 

som i modemagasinen finns en stor likhet mellan det bildmaterial som publiceras i reportagen 

och det som förekommer i reklamsammanhang.  
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6.2 Publiktilltal 
Allt om Vin vänder sig inte till ungdomar, vilket framgår både i det finstilta och i det som står 

att läsa mellan raderna. Med det finstilta menar jag den lilla mening som står vid sidan om 

namnen på medarbetarna i början av varje nummer: ”Allt om Vin vänder sig enbart till 

personer över 20 år” som med stor sannolikhet finns där på grund av rent tvång. Men man 

behöver egentligen inte läsa den meningen för att förstå vilken som antagligen är den primära 

målgruppen. Hela tidningen genomsyras av en mogen, lätt medelålders touch som till stor del 

säkert beror på att de två redaktörerna tar så stor plats. Som läsare vill man ju kunna identifiera 

sig med en tidning, och för en genomsnittlig tjugoåring ligger det kanske inte så nära till hands 

att identifiera sig med två män i 55-åldern, dyra viner, middagar och ost. Tydligen är det också 

så att en stor del av prenumeranterna har varit med sedan starten 1998 vilket är ett tecken på 

att många i läsekretsen är lite äldre. Vin är dessutom ett intresse som kostar pengar och som 

inte är lika utbrett i alla sociala skikt vilket medför att många i den yngre och mindre köpstarka 

gruppen gallras bort redan där. Även om bag-in-box-kulturen tagit sig långt in i det svenska 

medvetandet är vinprovningar och ett mer genuint intresse inget som förknippas med gemene 

man även om det är något som har förändrats på senare år. Det finns också en markant 

skillnad mellan folk som bara vill dricka vin för att det är gott och dem som bryr sig om 

alltifrån ursprung och årgång till druvsort och flaska. Man skulle väl kunna säga att Allt om Vin 

är en tidning för alla entusiaster, men att dessa antagligen snarare återfinns i åldersgruppen 

medelålders och äldre än bland yngre.  

 Eftersom Allt om Vin vänder sig till människor som är mer intresserade av vin än 

medelsvensson krävs vissa förkunskaper för att kunna ta till sig innehållet maximalt. 

Framförallt förutsätts att läsaren har kunskaper om hur ett vin ”bör” smaka och vilka som är 

de ”bra” vindistrikten och druvorna. Det förutsätts också att man har koll på vilket sorts vin 

som passar till vilken mat. Citatet nedan förtydligar ovanstående resonemang. 

 

Vitt måste det bli. […] Hyggligt friskt men ännu viktigare är någon slags kryddighet som kan möta 

det sötsyrliga. Lite sötma är önskvärt, men den känslan kan likväl få komma från en generöst 

tilltagen alkohol. Havltorr tysk riesling är klart möjligt, liksom en mer fetlagd variant på samma 

druva från Österrike – eller grüner veltliner. Men huvudspåret leder till Pinot Gris, ständig räddare 

när valet är tufft.45 

 

 
45 Allt om Vin, nummer 5, 2008, s.44 
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För att helt förstå vad som menas ovan behöver man bland annat veta vad det innebär att 

dricka ett vin med hög alkoholhalt och vad tysk riesling och Pinot Gris är. Och det finns fler 

exempel på att förkunskaper är något man har nytta av: 

 
I det stora druvslaget, bataljen om vilken sort som producerar världens bästa viner, kan man 

betrakta Cabernet Sauvignon som den demokratiskt valda presidenten medan Pinot Noir är den 

självutnämnde och despotiske kejsaren på tronen. Cabernet tar ofta stöd av andra druvor, medan 

Pinot Noir kör sitt eget race, auktoritärt och lite kaxigt: oblandat är bäst!46 

 

Det är förvisso ganska få begrepp man hade behövt kunna för att tillgodogöra sig ovanstående 

mening, men de är ändå tillräckligt många för att den utan kunskap ska bli exkluderad. Vi tar 

ytterligare två exempel för att förtydliga. 

 
Vitt vin från Spanien? Njae, då får det nog hellre bli rött! Just så har det ju varit sedan vi började 

dricka vin från Spanien, denna rödvinsnation por excelencia. Vi glömmer gärna att omkring 

hälften av allt vin som produceras i landet faktiskt är vitt.47 

 

Nebbiolo kräver långsam och jämn mognad, speciellt under september, så att den samtidigt får 

fenolisk mognad med avrundade tanniner utan att syran hinner gå förlorad. Detta är nog också en 

förklaring till att druvan inte låtit höra tala om sig på platser utanför Piemonte.48 

 

Att utgå från en viss kunskapsnivå hos läsarna är inget ovanligt för en facktidning, det finns 

inget krav på att den ska vända sig till nybörjare på något sätt. Men citaten ovan säger ändå en 

del om hur man skriver om vin och om vilket tilltal journalisterna använder sig av. Och precis 

som i det sista citatet är det mycket vi-tänkande, något som antyder att man ser sin grupp – 

vinintressenterna – som något att värna om. Ofta talas det i Allt om Vin om att man måste stå 

upp för sitt intresse och ”kämpa”, även om kanske inte just ordet kämpa används i realiteten. 

Man skulle med ett annat ord kunna kalla det för en slags lobbying när redaktörerna uttrycker 

det som om det är läsarna och de som skribenter som ska kämpa för att exempelvis få ut 

Systembolagets försäljning på Internet. Dessa drag av lobbying är svåra att återge i citat, det är 

snarare en känsla som genomsyrar hela tidningen. En slags envishet om att stå upp för 

vinintresset. Och det personliga tilltalet gör förhoppningsvis läsarna mer engagerade och får 
 

46 Allt om Vin, nummer 10, 2008, s.53 
47 Allt om Vin, nummer 3, 2008, s.32 
48 Allt om Vin, nummer 1, 2008, s.88 
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dem att känna sig som en del av något. Många gånger bjuds läsarna in som språkrör för 

tidningen för att få ut dess budskap till potentiella nya läsare. I jubileumsnumret (nummer 10, 

2008), vädjar Kronstam till läsarna genom att be om deras hjälp: 

 

Varje ny medlem i Allt om Vins vinklubb är mer än välkommen. Hjälp oss sprida det budskapet, 

snälla!49 

 

På detta sätt bidrar tidningen till en samhörighet med läsarna, som givetvis är önskvärd. Även i 

övriga medier är det personliga tilltalet populärt och något som tillämpas flitigt, inte minst i 

samband med att många medier idag bjuder på möjligheten att diskutera och sms:a in i olika 

frågor.  

 

6.3 Hur man skriver om vin 
Att beskriva en dryck kan tyckas enkelt och knappast något som förutsätter närmast 

vetenskapliga kunskaper. Lite så är det emellertid när det gäller vin, åtminstone i en smal 

tidning som Allt om Vin som vänder sig de lite mer invigda. Ett av tidningens allra viktigaste 

och mest dominerande inslag är recensionerna, och genom att studera dem skapas en god bild 

av vad det innebär att beskriva vinet som dryck.  

 I Allt om Vin har man, precis som i många andra tidningar, ett eget system för 

betygsättning som utöver beskrivningarna ska fungera som en köpguide för läsarna. I detta fall 

betygsätts dryckens50 kvalitet utifrån ett graderingssystem med inte mindre än fjorton nivåer 

där det lägsta betyget är noll stjärnor och det högsta fem svarta stjärnor plus tre utropstecken. 

Det finns även vita stjärnor som kan betraktas som halva stjärnor, därav antalet graderingar. 

Det lägsta betyget beskrivs som ”ett vin som inte har mer än det mest basala” medan det 

högsta kännetecknar ett ”minne för livet!”. Själva betygssystemet kan tyckas komplicerat, men 

när man väl börjar läsa recensionerna är det inte svårt att hänga med. Utöver det samlade 

betyget finns en upplysning om vinet bör lagras eller ej, detta beskrivs med hjälp av pilar i olika 

riktningar. En pil uppåt innebär till exempel att vinet är lämpligt att lagra.  

 Recensionerna är indelade i olika avdelningar utifrån olika vintyper. Alltifrån ”rena, 

krispiga, vita” och ”runda, generösa, vita” till ”sällskapsviner som passar bättre till prat än mat” 

finns representerade. Underkategorierna är prisbaserade och delar in vinerna utifrån hur 

 
49 Allt om Vin, nummer 10, 2008, s.7 
50 Även öl och sprit recenseras, om än i väldigt liten omfattning. 
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prisvärda de är. I de lite större vinkatalogerna finns ytterligare indelningar bland annat i land 

och distrikt, något som antagligen är nödvändigt för att skapa struktur. Allt om Vin provar 

tusentals viner varje år.  

 Går man ett steg längre och inte bara ser till vilket betyg ett vin får, vill man antagligen 

veta hur det smakar. Och det är här vinjournalisternas mest kreativa ådra sätter in. I 

beskrivningarna av vinerna används en rad, ibland ganska oväntade, adjektiv för att ge en så 

god och korrekt bild av drycken som bara är möjligt. Man skulle kunna påstå att dessa 

beskrivningar är vinjournalistikens kärna, just på grund av att det antagligen är dem som tas 

upp om man snabbt vill beskriva vad som karaktäriserar genren. För att understryka följer 

nedan fyra typiska utdrag ur recensioner. 

 

Stor, omfamnande, eldig smak i nästan brutalt generös stil.51 

 

Dov, komplex doft med mognad och fat i lockande stil. Mycket rik och maffig smak i axelbred, 

kraftfull och obändig stil.52 

 

Väl mogen, sötfruktig doft. Bred, rik, eldig smak, svår att motstå vid grillen.53 

 

Stor, mörkmullig doft. Lite trött och övermogen smak.54 

 

Något som genast upptäcks när recensionerna studeras är metaforerna som förekommer mer 

här än någon annanstans i tidningen. I recensionerna haglar metaforerna så tätt att det nästan 

kan förefalla löjligt för den ointresserade. För hur konstigt låter det egentligen inte med ett vin 

som doftar solbränt eller smakar bredbent? I Allt om Vin är det dock inget konstigt med den här 

typen av beskrivningar, det vore däremot konstigt om recensionerna såg ut på något annat sätt. 

De smått bisarra metaforerna och associationerna som väcks är en självklar och given del av 

vinjournalistiken. Genom att beskriva viner på ett kreativt sätt väcker provarna tankar och 

associationer hos läsarna som annars hade varit svåra att uppnå. En tidning är ju trots allt bara 

en tidning, och den möjliggör inte för läsarna att smaka och dofta på riktigt. Genom att 

använda metaforer och liknelser försöker istället skribenterna locka fram en känsla som 

åtminstone påminner om den äkta upplevelsen. Det är just det som är funktionen, att låta 

 
51 Stora Vinguiden 2008, s.40. Guiden medföljde Allt om Vin, nummer 1, 2008 
52 Allt om Vin, nummer 5, 2008, s.94 
53 Allt om Vin, nummer 7, 2008, s.54 
54 Allt om Vin, nummer 7, 2008, s.57 
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läsarna uppfatta något som något annat55. Detta möjliggör emellertid inte vilka metaforer som 

helst, trots att de kan tyckas kreativa måste det finnas någon typ av verklighetsförankring som 

gör att läsarna kan få en uppfattning om vad som menas.  

 Bland recensionerna finns vissa beskrivande ord som är vanligare än andra. Några 

typiska beskrivningar är att vinerna doftar blommigt, moget, vidöppet och köttigt och smakar 

eldigt, bredbent, fatigt, ekigt och ungdomligt. Eftersom många ord återkommer tar det inte 

lång tid innan man som läsare ser ett mönster i beskrivningarna och blir van vid formatet. För 

en van vindrickare är det dessutom antagligen väldigt enkelt att förstå vad som menas både 

med bredbenthet och blommighet.  

 Men viner beskrivs givetvis inte bara i recensionerna, just det här med att prata om vin 

är något som hela tidningen halvt om halvt går ut på. Och då hamnar alla avgränsande begrepp 

också i fokus såsom namn på druvor och distrikt. Just ordet ”druva” förekommer med hög 

frekvens, men även mer specifika sorter och då framförallt pinot noir skrivs ofta ut vilket 

förutsätter en viss kunskap. Som läsare inser man fort att det är just druvsorter och distrikt 

man bör ha koll på för att hänga med, just eftersom de är så centrala i samtalen om vin. Men 

även mer allmänna ord såsom ”flaskor”, ”glas” och ”korkar” förekommer ofta, vinrelaterade 

begrepp som på ett ganska subtilt sätt bygger upp en stämning. 

 Bygger upp en stämning gör även vinkännarna när de ska beskriva sina egna 

höjdarupplevelser: 

 

Det var ett vin värt en hel roman. Doften var underbart finstämd och läcker med fina nöttoner i 

förbluffande vital, svagt lädertonad, delikat stil. Smaken var sagolikt god och lite ålderssyrlig med 

fin, mild sötma och ytterst expressiva mognadstoner. Jag tar ogärna till fikonspråket, men här 

fanns associationer till hasselnötter och Nutella, vanilj, espresso och knäckig kola, apelsin och en 

liten beska på samma sätt som i fin Valrhona-choklad. ”Touché touchais!” står det i 

provningsnoteringarna.56 

 

Här märks väl att journalisten har svårt att finna ord, något som ofta är fallet när en upplevelse 

är alltför bra för att verka sann. Han går närmast upp i limningen när tillfället då han fick 

smaka ett vin från 1887 ska beskrivas. Och gällande det så kallade fikonspråket57 är skribenten 

ovan inte helt vanlig i sin åsikt, många vinjournalister uttrycker sig mycket mer kreativt än de i 

 
55 Viscovi, Dino, 2006, Marknaden som mönster och monster, s.105 
56 Allt om Vin, nummer 4, 2008, s.46 
57 Innebär allt som oftast ungefär samma sak som ”rena grekiskan”, det vill säga något obegripligt.  
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Allt om Vin. Kanske betraktar tidningen sig som på en ”lite högre nivå” (är ju trots allt ledande 

i Sverige) och som professionell vill man väl i huvudsak använda sig av begrepp som inte är 

alltför flummiga. Samtidigt är det förståeligt att den frustration som det kan innebära att 

beskriva en smak gör att beskrivningarna ibland innefattar udda beskrivningar såsom den här: 

 

Fin, makalöst stor, komplex mogen doft med toner av smörkola, nötter, tryffel, läder och krabba.58 

 

Att något kunde dofta både smörkola och krabba visste man kanske inte tidigare, men i en 

vintidning är en sådan beskrivning på allvar och fullt seriös. Just seriositeten är något som inte 

går att ta miste på, vinprovning och inköpsguider är inget man skämtar om. Visst vill tidningen 

avdramatisera så till den grad att man inte blir rädd för att dricka och smaka, men det finns 

ändå ett allvar närvarande i grunden. Framförallt vill vinkännarna bli tagna på allvar.  

 

6.4 Ett alkoholpolitiskt ställningstagande? 
Det kan tyckas att det säger sig själv att en tidning om vin står för en liberal alkoholpolitik. Ett 

magasin som finansieras av alkoholreklam kan väl inte vara annat, eller? Som läsare får vi aldrig 

veta exakt var redaktionen står i den alkoholpolitiska frågan, det innebär emellertid inte att Allt 

om Vin saknar en åsikt. Faktum är att deras åsikter framgår ganska tydligt vid genomläsning av 

ett antal nummer. Det bör dock påpekas att jag som läsare bara kan studera hur texten är 

utformad, det är egentligen det enda jag vet något om59. Resten är antaganden. 

 Allt om Vin gör ingen hemlighet av att de tycker det är bra att dricka vin, uttrycket 

”livets goda” förekommer både här och där. Inte minst i redaktörernas ledarspalter framgår att 

åsikterna är mer liberala än de som våra politiker – åtminstone utåt – förespråkar. Sverige är ett 

land med en av tradition strikt alkoholpolitik som trots uppmjukningar fortfarande kan 

beskrivas som relativt strängt. Med uppmjukningar åsyftas bland annat de förändringar som 

skett gällande Systembolagets öppettider, tillåtandet av alkoholreklam och friare införelseregler. 

Att det finns så många tidningar på temat alkoholdrycker kan även det ses som en del i 

uppmjukandet av vår attityd, även om det givetvis inte är politikerna som ligger bakom just den 

biten. Framstående journalister och mediepersonligheter har också en del i attitydskapande och 

opinionsbildning. Och det är just sådana personligheter som redaktörerna på Allt om Vin är. I 

2008 års sista nummer summerar Kronstam åren som gått. 

 
58 Allt om Vin, nummer 4, 2008, s.50 
59 Melin & Lange, 2008, s.50  
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Allt om Vin gick ett steg längre och förenade maten och drycken till en hel tidning som vältrar sig 

bland det positiva i livet. […] Drick och var glad! […] Faktum är att vi svenskar drack mer sprit än 

vin fram till 1977. Inte konstigt att förbudsivrarna fortfarande söker sig bakåt, men det är också 

något som vi som gillar livets frestelser måste ha i åtanke. Njut av stunden! […] Inte minst har ett 

ökat stöd från våra annonsörer gett oss möjligheter som vi tidigare bara drömde om. Tack för det, 

vinnare är du!60 

 

Här framgår tydligt att Allt om Vin är glada att alkoholreklamen finns och att vinintresset har 

ökat. Och inte är väl det konstigt, det är ju dessa komponenter som gör att tidningen överlever. 

Vinmagasinen å andra sidan främjar även tillverkarna som får någonstans att annonsera vilket 

skapar ett beroende parterna emellan.  

 Utöver den positiva attityden gentemot reklam har Allt om Vin stundtals en ganska 

kritisk ton mot Systembolaget. Inte så mycket mot monopolet i sig, utan snarare mot bolagets 

påstådda ovilja att förändras och anta nya former. Ofta kritiseras det faktum att Systembolaget 

ännu inte erbjuder försäljning på Internet: 

 

Det finns i alla organisationer ett inbyggt motstånd mot förändring. Och utanför dörren står en 

drös med folk som vet exakt hur saker borde skötas, från nykterhetsrörelser till importörer…[…] 

Får jag önska mig en sak […] så är det en snabb lösning på möjligheten att beställa viner via 

Internet.61 

 

Även i en intervju med Systembolagets inköpsdirektör Marie Nygren är frågorna av en ganska 

kritisk karaktär: ”Rimmar det illa med den alkoholpolitiska visionen? Men om det finns en 

kundefterfrågan?” och ”Men det finns ett aber, prisvärdet. Det är för dyrt på Systembolaget, 

eller?” för att ge två exempel. Det är omöjligt att svara på om personen som gjort intervjun 

ställer den här typen av frågor för att uttrycka misstro och skepsis eller om det helt enkelt bara 

är dennes sätt att intervjua, att vara lite hård och kritisk. Men om man sätter frågorna i relation 

till allt annat som skrivs i Allt om Vin kan man ana att det bland skribenterna finns en generell 

misstro mot Systembolagets uppdrag och priser. Inte minst det faktum att journalisterna i 

tidningen ofta benämner Systembolaget som ”monopolet” kort och gott tyder på en viss, om 

än svårbedömd, skepsis. Hand i hand med en sådan inställning går också en möjlig ”lägga på 

 
60 Allt om Vin, nummer 10, 2008, s.6-7 
61 Allt om Vin, nummer 9, 2008, s.7 
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locket-attityd” gentemot de alkoholproblem vi har i Sverige. Det är förvisso inte troligt att Allt 

om Vins skapare är omedvetna om alkoholens baksida, men genom att aldrig ta upp den i 

tidningens innehåll är det lätt att som kritisk läsare börja tänka i just sådana banor. Kanske är 

det svårt att brinna för drycken vin och hylla dess egenskaper i text samtidigt som man ska 

varna och medvetandegöra alkoholproblematiken, men det är just detta som alkoholreklamen 

tvingas till. Som ett slags förbehåll tvingas alla annonsörer inkludera en varningstext som täcker 

20 % av annonsytan62. Själva beteendet kan betraktas som paradoxalt, att först marknadsföra 

en vara och i nästa andetag varna för densamma, men det är också det som är villkoret enligt 

svensk alkohollag. En lag som för övrigt inte omfattar artiklar om vin, som många gånger fyller 

exakt samma funktion som annonserna. Enligt Nehls innebär detta en stor motsättning. 

 

Vad är det som skiljer reklamen för ett visst vin, från en längre hyllningsartikel för en känd 

vinproducent som avslutas med tips på goda viner från samma producent? Och eftersom 

tidningen till 95 % består av artiklar om alkohol tenderar de 15 varningstexterna att försvinna i 

mängden positiva beskrivningar.63 

 

Nehls menar att det inte spelar någon roll att annonserna i en tidning har varningstexter om 

det resterande innehållet är av rent hyllande karaktär till samma vara. Han menar att de så 

kallade njutningslobbyisterna – en kategori som Kronstam och Larsson antagligen platsar i – 

gärna kan få skriva om drycker men då också om deras baksida. I Allt om Vin blir det ofta 

glättigt och inte särskilt eftertänksamt när försäljningssiffror kommer på tal. 

 

Det man trodde var en tillfällig champagnedoping visade sig alltså vara en mer uthållig 

konsumtionstrend; över 300 miljoner champagneflaskor levereras numera årligen ut över en 

bubbeltörstande värld. Och här hemma är vi inte sämre: svenska skumpanjutare hällde ”bara” i sig 

380 000 buteljer för 10 år sedan, därefter kom den stora millenniesmällen. […] Förra året såldes 

984 000 flaskor och prognosen för 2008 lutar åt att vi spränger miljonvallen. Det finns hopp för 

Sverige, gott folk!64 

 

Här visar tidningen upp en sida som tyvärr klingar ganska illa. Att hylla en konsumtionsökning 

blir lätt fel, och här hamnar man på gränsen till smaklöshet. Gränsen är dock hårfin och 

beroende på vem som läser blir tolkningarna olika.  
 

62 Dagens Nyheter, ”Alkoholreklam ökar kraftigt” (2009-01-08) 
63 Nehls, 2008, s.33  
64 Allt om Vin, nummer 1, 2008, s.45 
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 Som nämnts kan det ibland vara lättare att studera vad som inte står i en text än vad som 

faktiskt står där. I fallet Allt om Vin blir detta tydligt just i frågan om att skriva om alkoholens 

båda sidor. Tidningen behandlar över huvud taget inte alkoholens negativa sidor mer än i några 

enstaka meningar där det påtalas att en ökad konsumtion kanske inte är så bra trots allt. Även i 

intervjuerna med Systembolagsanställda finns budskapet där, om än i huvudsak från 

intervjupersonernas håll. Annars är det framförallt i en intervju med Amelia Adamo65 som man 

för första gången kommer i kontakt med någon som verkligen påtalar problemet: 

 

Jag tycker inte vin ska stå på ICA-hyllorna, vi har faktiskt ett fylleriproblem. […] Då är det mitt 

ansvar som tidningsmänniska att inte bara sitta och jubla. Utan också varna. Hallå! Se upp!66 

 

Amelias kommentarer ovan följs dock direkt av frågan ”Ditt bästa vinminne?” vilket kan tolkas 

som ett tecken på att en diskussion om fylleriproblem inte hör hemma i Allt om Vin. Amelias 

åsikt om att hon som tidningsmänniska har ett ansvar verkar heller inte vara något som Allt om 

Vin känner för att ta till sig av. Faktum är att tidningen verkar ganska noga med att inte 

använda begrepp som ger negativa associationer över huvud taget. När ordet ”fylleriproblem” 

kommer upp i intervjun ovan är det första gången jag ser ordet fylla i Allt om Vin någonsin. 

Inte ens ordet alkohol används särskilt ofta, kanske ger även det en alltför negativ klang. 

Ordvalen blir intressanta då det i de flesta sammanhang alltid finns andra ord att välja67. 

 Eftersom Allt om Vin i stort baseras på uppbyggnaden av en värld omkring vinet blir 

ordvalen extremt viktiga för att skapa rätt associationer, något som uppmärksammades även i 

föregående avsnitt. Tidningen har en image att tänka på, och med tanke på läsargruppen är 

kanske inte det mest relevanta för redaktionen att även skriva om alkoholens riskabla sidor och 

Sveriges alkoholproblem. Det är med andra ord inte speciellt förvånande att den typen av 

innehåll saknas i Allt om Vin. Frågan blir dock mer intressant när man har i åtanke vad som 

finns att läsa i bakgrundskapitlet – vinjournalistiken finns idag överallt. Och ju mer den sprids, 

desto fler platser finner vi där enbart alkoholens positiva sidor framhävs. Detta berör med 

andra ord inte bara Allt om Vin, den vinkultur vi har idag skapas ständigt av en rad olika 

aktörer. Allt om Vin gör definitivt ett ställningstagande – mer eller mindre medvetet, det kan vi 

inte säkert veta – som inte tycks rymma en diskussion om alkohol ur ett annat perspektiv än 

njutningens. Det man emellertid kan säga till tidningens försvar är att den har ett stort fokus på 

 
65 Svensk tidningsprofil som arbetat med bland annat VeckoRevyn, Aftonbladet, Amelia och Tara. 
66 Allt om Vin, nummer 7, 2008, s.138 
67 Viscovi, 2006, s.108 
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smakupplevelser och hyllar aldrig det rena fylledrickandet, något som måste betraktas som 

mycket positivt. Dock kan även vardags- och findrickande övergå i problem, vilket innebär att 

man inte helt kan försvara dryckeshyllningarna. Allt om Vin skulle exempelvis kunna skriva 

mer om var gränsen egentligen går mellan ett eventuellt hälsofrämjande drickande och ett 

hälsovådligt, men det görs inte. Nehls menar att om de så kallade njutningslobbyisterna 

verkligen vill främja njutning borde de också informera om de aspekter av alkoholbruk som inte 

är enbart positiva68, en åsikt som inte verkar få medhåll från Allt om Vin.  

 

Kan det bli för mycket av det goda? Inte om du frågar mig! Detta är också en viktig drivkraft i mitt 

värv, att hjälpa dig och alla andra läsare till sådant som gör livet både lättare, roligare och 

behagligare att leva. […] En sak är säker, det kan lätt bli för lite av det goda.69 

 

När konsumtionsökningen kommer på tal glider man i ledarspalten snabbt över till att istället 

argumentera för vindrickandets positiva sidor, något som kan uppfattas en smula naivt: 

 

Merkonsumtionen i sig kanske inte är något gott, även om allt fler forskare talar om det nyttiga i 

ett, rentav två glas vin om dagen.70 

 

Tidningen handlar generellt väldigt, väldigt lite om berusning och vad som händer i kroppen 

när man dricker. Visst skrivs det en hel del om ”lycka på flaska” och ”välbefinnandegaranti i 

glaset” men det blir sällan mer än så. När det talas om en konsumtion som kanske är snäppet 

över det hälsosamma kan det låta såhär: 

 

Situationen var perfekt, eftersom min svåger inte insåg vad det var han bjöd mig på där i den sakta 

dalande eftermiddagssolen medan han värmde på grillen och laddade flintasteken. Vinet var slut 

när vi skulle äta. Båda buteljerna.71 

 

En harmlös beskrivning i mängden, kan tyckas. Men det är svårt att kringgå det faktum att 

citatet är ganska romantiserande. Själva scenariot var ju faktiskt att två män drack upp två 

flaskor vin på en kort stund, något som inte är att rekommendera till någon. 

 
68 Nehls, 2008, s.33 
69 Allt om Vin, nummer 9, 2008, s.8 
70 Allt om Vin, nummer 4, 2008, s.5 
71 Allt om Vin, nummer 4, 2008, s.50 
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 Men var går då den där gränsen mellan att ta ansvar och att bli alltför moraliserande? Att 

läsa en tidning som ständigt påpekade farorna och som inte tilläts några utsvävningar skulle 

antagligen inte fungera kommersiellt. Vad som kan diskuteras är emellertid vad som kan krävas 

av en vintidning i fråga om ansvar, en diskussion som fortsätter längre ner. I detta avsnitt kan 

bara slås fast att Allt om Vin gör sitt politiska ställningstagande framförallt genom sin blotta 

existens och genom ett starkt romantiskt sätt att skriva om vin på. Mer subtila tecken på 

alkoholpolitiska åsikter återfinns i intervjuer och i tidningens personligt färgade texter. 
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6.5 Sammanfattning av resultat 
• I Allt om Vin handlar allt nästan uteslutande om just vin. Trots att många reportage även 

handlar om mat och resor spelar vinet huvudrollen i majoriteten av artiklarna. Tidningens 

utseende är enkelt men stilrent. Fokus ligger på texterna och i att kunna erbjuda en stor 

bredd i recensionerna snarare än en påkostad layout och avancerat bildmaterial.  

• Journalistiken är av ett sådant slag att den antagligen framförallt tilltalar en mogen, 

intresserad publik. Texterna förutsätter en viss kunskapsnivå och för att kunna 

tillgodogöra sig innehållet maximalt bör man veta vilka sorts viner som passar till vilken 

sorts mat och hur ett vin ”bör” och inte bör smaka. Den okunnige läsaren blir på sätt och 

vis exkluderad.  

• Beskrivningarna av vinet som dryck – framförallt i recensionssammanhang – är skrivna 

med ett kreativt språk och med adjektiv som utmärker genren. Ord som bredbent, 

blommigt och skolboksaktigt är typexempel på begrepp som är ofta förekommande. 

Språket antyder att recensenterna gör sitt bästa för att återge smak och doft i textform 

genom användandet av en mängd liknelser och metaforer som fungerar fantasieggande 

för läsaren. Med ett genretypiskt språkbruk skapas en stämning som skiljer ut just 

vinjournalistiken. 

• Allt om Vin finansieras till stor del av alkoholannonser och kan med andra ord redan där 

betraktas som liberal i frågan. Även journalistiken och framförallt de personliga texterna 

tycks ha en ganska fri syn i de alkoholpolitiska frågorna. Man talar positivt om det ökade 

vinintresset och ställer sig inte kritisk till den ökade försäljningen av till exempel 

champagne. Tidningen förespråkar dessutom Systembolagets planer på 

Internetförsäljning och står alltid på vinälskarnas sida. I intervjuer med framförallt 

Systembolaget finns i frågorna stundtals en viss skepsis.  

• Allt om Vin tar aldrig upp något om alkoholens negativa sidor, något som kan betraktas 

som ett ställningstagande i sig. Även ordvalen upplevs som medvetna, begrepp som fylla 

existerar inte i tidningens vokabulär. Man är noga med ett bygga upp en värld kring vinet 

som inte klingar illa. Allt om Vin är inte en tidning som behandlar alkoholfrågor utan en 

tidning om och för seriösa vinintressenter.  
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7. Slutdiskussion 

Från att aldrig ha läst mer än någon slumpmässig recension sådär i förbifarten till att plöja 

vinmagasin från pärm till pärm är klivet ganska långt. Jag tänker inte sticka under stol med att 

jag inte kan ett dyft om vin, än mindre tycker det är välsmakande. Innan jag inledde arbetet 

med denna uppsats hade jag aldrig hört talas om varken Sideways-effekten eller pinot noir, två 

saker som jag senare insett är centrala inom vinbranschen. Men sedan finns det också en tydlig 

gräns mellan vinälskare och vinälskare. Sistnämnda nöjer sig inte med något gott till köttbiten på 

fredagskvällen. Nej, både ursprung och smak ska analyseras och identifieras och jämföras med 

andra sorter och diskuteras och… så vidare. För den sanna vinnörden finns alltid mer att ta 

reda på. Den som nöjer sig med att bara dricka för smakens skull eller inte alls får helt enkelt 

acceptera att denne inte har så mycket att tillföra hos de mer invigda. Och kanske spelar det 

inte så stor roll så länge man umgås i kretsar där det är helt okej att inte bry sig.  

 Denna uppsats syftar till att studera genren vinjournalistik, en fåra i mediebruset som 

blir mer och mer självklar och utbredd. Lika självklart som att det svenska vinintresset växt sig 

större och idag tagit över tronen från spriten. Människor har blivit mer medvetna och har en 

större kunskap om vin än någonsin tidigare, de tycker helt enkelt att det är roligare att köpa vin 

med kunskap i bagaget. En kunskap som aktörer som Allt om Vin står i spetsen för att sprida. 

Tidningen fortsätter idag att växa, och vid årsskiftet 2008/2009 gjorde man för första gången 

ett försök att sälja tidningen i butik. Hur det kommer att gå är för tidigt att avgöra, men med 

tanke på svenska folkets sprudlande intresse vore det förvånande om det gick helt åt skogen. 

Och om det gör det så beror det nog snarare på lågkonjunkturen än på ett bristande intresse.  

 I dagens samhälle där stress och utbrändhet ofta hamnar högt upp på listor över 

människors problem rekommenderas vi att skaffa en hobby. Ett fritidsintresse gör att vi kan 

koppla av från jobbet och för en stund bara ägna oss åt något som vi tycker är roligt och 

avslappnande. På detta sätt kan vi med lite tur bli lyckligare människor, något som givetvis är 

eftersträvansvärt.  

 Allt om Vin handlar onekligen om ett fritidsintresse, intresset för vin är en hobby som 

kan tas hur långt som helst. Från att enbart läsa vinmagasin till att gå på provningar till att åka 

på temaresor och besöka välkända vindistrikt. Möjligheterna är många och har man en gång 

blivit intresserad finns risken att man blir fast. Och att ha en hobby som man brinner för är 

något som många bara drömmer om. Kanske har man inte hittat rätt, eller helt enkelt inte tagit 

sig tiden att komma dit. Hur fallet än är har vinälskarna ett plus där, i att de har ett intresse 

som de brinner för vilket förhoppningsvis gör dem till lyckliga och passionerade människor. 
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Vinjournalistiken i stort karaktäriseras också av just det - passion. Det är något man måste 

beundra.  

 Med tanke på det faktum att helhjärtade fritidsintressen gör oss lyckligare är det också 

något bra att det finns tidningar som hjälper oss att odla våra intressen. Allt om Vin och dess 

kollegor i branschen gör på så sätt något gott. Inte minst journalisterna får ju utlopp för sitt 

intresse genom att skriva om det. Efter att ha läst en hel del i genren kan jag dessutom känna 

en viss förståelse. Jag inser att intresset för vin är något som faktiskt är utbrett i dagens 

samhälle och att det också måste få existera på något vänster. Det går med andra ord inte att 

förneka. Och därför måste jag också acceptera att intressenterna vill skriva och läsa om vinet 

för att kunna utvecklas i sin hobby.  

 Men. Någonstans måste vi ändå ha i åtanke att vin inte är en vara som vilken som helst. 

Det finns en väsentlig skillnad, något som gör att vinintresset medför vissa förbehåll och 

begränsningar. Givetvis syftar jag på alkoholen. Och eftersom alkoholfritt vin inte säljer så bra 

kan vi nog utgå från att det är traditionellt vin som folk intresserar sig för. Begränsningarna 

handlar därför om att vinintresset bara kan odlas under vissa förutsättningar. Man kan till 

exempel inte dricka på arbetstid, inte när man ska köra bil, helst inte om man är minderårig, 

och man bör heller inte dricka för mycket. Det finns lite att tänka på. Tillräckligt mycket för att 

inte alla ska kunna hantera det, något vi inte behöver gå in på igen. Vad som däremot kan 

diskuteras är den ansvarsaspekt som Allt om Vin brottas med och som Amelia Adamo 

framhåller i sina intervjusvar: ”Det är mitt ansvar som tidningsmänniska att inte bara sitta och 

jubla”. Kommentaren får mig att börja fundera på vad skillnaden mellan Amelias tidningar och 

Allt om Vin är. Den stora skillnaden är antagligen att förstnämna har ett bredare innehåll och 

en bredare läsekrets, men annars ser jag inget skäl till varför Amelia skulle ha ett större ansvar 

än Allt om Vin. Därför blir det nästan lite provocerande när inte tidningen verkar ta till sig 

budskapet. Hos Amelia är detta något alldeles självklart, att hon sitter på en position som 

tilldelar henne ett visst ansvar. Och även om jag inte menar att Allt om Vin behöver lyda 

henne rakt av så undrar jag hur självklarheter kan vara så olika. Visst ska man kunna jubla över 

en god dryck, men när blir vinjournalistiken så jublande att det helt enkelt blir för mycket? Som 

nämndes i föregående avsnitt finns det en svår gräns mellan ansvarstagande och ren 

moralpredikan. Jag är dock helt övertygad om att den kan överbryggas om bara tidningen vill. 

Frågan är om den vill det?  

 Som står att läsa i teoriavsnittet har medierna en roll som betydelseproducenter och det 

finns ingen orsak att tro att vinjournalistiken skulle vara ett undantag. När man har i åtanke att 
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det sätt journalisterna skriver om något på faktiskt gör avtryck på läsarna blir ansvarsaspekten 

än mer aktuell. Jag tror det är viktigt att tänka ett steg längre och inte begränsa sig i sitt tänk. 

Vinjournalistik är inte bara vinjournalistik, den är också en del i vår alkoholkultur. Tänker man 

ytterligare ett steg är det inte helt främmande att tänka sig att en rad positiva artiklar skulle 

kunna påverka konsumtionen i fel riktning. I dagsläget är bevismöjligheterna förvisso dåliga, 

men varför skulle just vinjournalistiken vara mer oskyldig än något annat?  

 Jag tror att man som tidningsskapare kan ha ett förhållningssätt till alkohol som omfattar 

både uppskattning av god smak och en mer kritisk syn som även tar upp exempelvis 

alkoholism. När man läst en del i Allt om Vin blir man så van vid formatet att man snart inte 

ifrågasätter det, man måste då försöka att se på tidningen med helt nya ögon. Jag skulle till 

exempel kunna tänka mig ett reportage om, låt säga, en gammal vinguru som idag lever som 

nykter alkoholist. Där har vi intressant läsning, och en reflekterande vinkel. Eller varför inte 

flika in nyheter om den senaste statistiken i den så kallade ”flaskposten”? Det behöver inte vara 

omöjligt, men som nämnts tror jag inte att tidningsmakarna har något intresse av att skapa en 

sådan tidning. I vinälskarnas ögon skulle det kanske vara lite som att svärta ner hela genren, 

och inte minst något av en förolämpning. ”Vi klarar av alkohol”.  

 Vinjournalistiken är en bortglömd genre inom forskningen, och denna uppsats är bara 

en försmak på vad som skulle kunna bli. Med rätt förutsättningar finns alla skäl att undersöka 

genren vidare, inte minst för att bredda den kunskap som finns om svensk alkoholkultur. En 

kultur som vi alla ständigt är med och skapar. En kultur som medierna återskapar varje gång de 

publicerar en text på temat. Eftersom alkohol är en stor del av det som brukar kallas 

”svenskhet” är det skäl nog att studera alla delar av den. Till skillnad från mycket annat är 

alkohol även en folkhälsofråga som drabbar oss alla. Det är svårt att argumentera mot något 

som berör folkhälsan.  

 Allt om Vin har över 100 000 läsare. En inte obetydlig siffra som tyder på att 

vinjournalistiken är något att räkna med. Angående ansvarsaspekten som nämndes tidigare blir 

den än mer aktuell när man betänker de höga läsarsiffrorna, och det gör också att genren 

förhoppningsvis blir mer intressant ur en forskares synvinkel. Jag hoppas givetvis att fler såsom 

jag tycker att vinjournalistiken är värd att undersökas vidare. I en större studie vore det 

intressant att intervjua skaparna av den här typen av journalistik, intressant vore även att få 

publikens syn på tidningen. Jag kan se framför mig en studie där både ”vanliga” läsare och 

exempelvis före detta alkoholister får säga sitt om tidningen. Hur uppfattar en gammal 

missbrukare en tidning som Allt om Vin? En total kartläggning av dagens dryckesjournalistik 
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vore också av intresse, man skulle kunna jämföra dagens utbud med det för tjugo år sedan och 

lyfta fram kontrasterna. Idéerna är många och jag tror vi skulle komma långt bara genom att få 

upp ögonen för denna bortglömda gren i informationsflödet.  
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