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Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur kommersiell historia brukas i relation till 

whiskydestillerierna Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivets marknadsföring av 

whisky. Målet är att även se hur kommersiellt historiebruk skiljer sig och/eller liknas vid 

mellan destillerierna samt om irländska respektive skotska historieskildringar spelar någon 

roll i marknadsföringen. Det primära källmaterialet är digitala reklamtexter från 

destilleriernas officiella hemsidor, med deras självpresentationer, utvalda whiskyprodukter 

och whiskyproduktion som riktlinjer. I genomförandet av den kvalitativ textanalysen används 

historiebruk som teori, varav Klas-Göran Karlssons kommersiella historiebruk som 

utgångspunkt för historieanvändning.  
      Resultaten av analysen påvisar att irländsk och skotsk historia är väsentlig i aktuella 

destilleriers marknadsföring av whisky. Destillerierna brukar historia för skapa och befästa sin 

identitet, sitt ursprung, sin whiskys karaktäristika och sin långa historik. Det sker via 

referenser till deras upphovsmän, speciella årtal och historiekulturella fenomen. Kommersiellt 

historiebruk verkar således parallellt med existentiellt historiebruk, vilket betonar minnet av 

den egna historien. Marknadsföringens historieanknytningar negocierar även spritdryckens 

negativa konsekvenser, men infinner sig kontinuerligt i förhållande till kultur, tradition och 

autenticitet. 

     En anmärkningsvärd skillnad mellan irländsk och skotsk whisky är att den förra, genom 

Bushmills och Jameson, uttalar sig som klassiska, tidlösa och ikoniska samt betonar särskilda 

whiskytyper- och smaker för irländsk whisky. Gemensamma faktorer i Jameson och The 

Dalmores marknadsföring är utnyttjandet av kulturnationella drag. Det rör sig inte sällan om 

nationsförbundna legender, symboler eller sägner. I övrigt anspelar aktuella 

whiskydestilleriers historiska associationer på män och maskulinitet, vilket kan orsakas av 

den manlighetsnorm som existerar i samband med historieskrivning. Sammanfattningsvis 

varierar destilleriernas historiska framställningar rent innehållsmässigt, men de övergripande 

målen i marknadsföringen är tämligen likartade. 
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1. Inledning 
På senare tid har historia tagit en mer vidsträckt och rymlig plats hos allmänheten. En av 

orsakerna till det är massmediala medels utvidgande hos och intresse för historia i politiska, 

sociala och kulturella fält under 1900-talet. Historiska samband inkorporeras således i vårt 

vardagsliv både medvetet och omedvetet, och sker främst genom marknadsföring och 

massmedier.1 TV, dags- och veckopress, böcker, radio och sociala medier mäklar såväl 

upplysningar som underhållning. Resultatet av att vi gör oss föremål till och använder dem, är 

att vi kontinuerligt påverkas av dess manifestationer. 2 Historiebruket förefaller däremot på 

olika sätt beroende på brukare och brukares behov, intressen och anspråk.3 

     Med en lång historik och tradition av destillering och produktion, kan spritdrycken whisky4 

betraktas som en av de mest mångfacetterade alkoholdryckerna genom tiderna.5 Under 1990-

talet blev whisky en modefluga och den internationella dryckesmarknaden bedrivs 

regelbundet av en hög konkurrens.6 Whisky, som härleds från gaeliskans uisghe beatha och 

betyder livets vatten, har därmed kommit att prägla kulturlivet och fått en utvidgad 

produktion, både nationellt och internationellt.7 Att dricka whisky är en konstform i sig och 

whiskyprovningar, whiskymässor och privata whiskysamlingar är bara några sfärer där 

människor samlas för att ”insupa” kunskap och växla erfarenheter.8  

      Historia kan brukas i kommersiella syften i hopp om att öka konsumtionen av varor.9 Den 

globala konkurrensen som pågår idag bidrar till en kamp om en ökad produktförsäljning för 

ekonomiska vinster. Whiskyreklam är följaktligen inte sällan påtaglig i till exempel TV-rutan, 

försäljningssidor på Internet eller whiskydestilleriers produkt-, produktion- och 

företagsinformation. I följande uppsats ämnar jag därför att se över hur whiskydestillerierna 

Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivet framställer kommersiellt historiebruk i 

sin marknadsföring av whisky.  

 
                                                 
1 Östberg, Eva (2012), ”Kultur, genus och samtiden”, i Artéus, Gunnar & Åmark (red), Historieskrivningen i 
Sverige, s. 201 ff.  
2 Weibull, Lennart (2016), Massmedier, 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massmedier [Hämtad 2017-03-29]. 
3 Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, 
Ulf (red), 2. uppl., Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 59. 
4 Laurin, Urban (2003), Whisky från hela världen, 2. uppl., s. 12. Stavningen varierar ofta mellan whisky och 
whiskey och beror på länders språkbruk. I den här uppsatsen används whisky.  
5 Delos, Gilbert (1996), All världens whisky, s. 4.  
6 Ellsberger, Per (1999), Skotsk whisky: allt om maltwhisky: historia, tillverkning, destillerier, s. 45 f.  
7 Jackson, Michael (2002), Whisky: från Bladnoch till Highland Park, s. 5f.  
8 Ellsberger (1999), s. 157-171.  
9 Karlsson (2009), s. 67. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att analysera Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivets 

kommersiella bruk av historia i marknadsföring av whisky. Marknadsföringen relateras till 

whiskydestilleriernas officiella hemsidor. För att utröna bruken av historia utgår jag från 

historiebruk som teoretiskt perspektiv och Klas-Göran Karlssons kommersiella historiebruk 

som utgångspunkt för historieanvändning. Jag intar därmed en position om att kommersiellt 

historiebruk är påtagligt i marknadsföringen. Metodansatsen vilar på en kvalitativ textanalys 

med författarnas intentioner i centrum. Det är med andra ord whiskydestilleriernas 

framställning av historia, i marknadsföring av whisky relaterat till ett kommersiellt 

historiebruk, som granskas. Följande frågeställningar är centrala i uppsatsarbetet;   

 

1. På vilket/vilka sätt framställs kommersiellt historiebruk i Bushmills, Jameson, The Dalmore 

och The Glenlivets marknadsföring av whisky? 

 

2. Hur skiljer sig och/eller liknar det kommersiella bruket av historia i Bushmills, Jameson, 

The Dalmore och The Glenlivets marknadsföring av whisky?  

 

3. Vilken roll spelar skildringar av irländsk respektive skotsk historia i Bushmills, Jameson, 

The Dalmore och The Glenlivets marknadsföring av whisky? 

 

3. Forskningsläge 

I ren allmänhet är historiebruks- och historiekultursforskning nästan alltid knutet till 

populärkultur, skola eller debatter.10 Forskning kring historiebruk, i relation till 

marknadsföring av whisky, är sålunda inte ett utbrett undersökningsområde. Följande 

presentation av forskning ger emellertid en inblick i och breddar förståelsen för: historiebruk 

och marknadsföring, whiskyreklamers historiska anspråk och skandinaviska historiekulturers 

dominans.  

      I ekonomerna Anna Blombäck och Olof Brunninges paper, Corporate identity manifested 

through historical references, undersöks företags bruk av historiska referenser i 

marknadsföring. Paprets källmaterial tillhandahålls i huvudsak av litteratur om 

företagsmarknadsföring och historieanvändning i organisationer samt några empiriska 

                                                 
10 Östberg (2012), s. 197.  
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exempel.11   

      Blombäck och Brunninge konstaterar att tidsaspekter och historia spelar viktiga roller i 

organisationers och företags identitetsskapande och marknadsföring. Historiska associationer 

medför till att exempelvis företag stärker dess unika egenskaper, organisationers ålder hävdas 

och idéer legitimeras. En viktig faktor i relation till det, är att organisationer och företags 

identiteter kan stödjas om interna och externa publiker är något bekanta med den historia som 

används. Historiska referenser sker i regel via anspelningar på något gammalt och traditionellt 

samt hänvisningar till historiska personer, händelser eller företagshistoria. Övriga motiv som 

kan utnyttjas är kulturuttryck som symboler, myter och diverse företagsrutiner.12  

      I antologiartikeln Öl och historiebruk granskar historikern Jan Samuelson hur historia 

brukas, eller icke-brukas, i relation till marknadsföring och konsumtion av öl. Samuelson 

menar att koppling mellan historia och öl inte är unikt, utan bör betraktas som ett exempel av 

historieanvändning i livsmedel. I studien undersöks ölflaskors etiketter, ölreklam och övriga 

medel som företag kan tänkas presentera sig på.13 

      Samuelsson presenterar i huvudsak tre övergripande historiebruk i marknadsföringen och 

konsumtionen av öl. Det första bruket beträffar hur pubar, svenska och brittiska, utnyttjar 

historia i pubmiljöer. Historiska associationer i pubar uttrycks via lösa trådar av historiska 

fakta som presenteras på varierande sätt. Det viktiga är att historia lyfts fram, eftersom det 

skapar en känsla och atmosfär av traditionalitet.14 

      Det andra historiebruket betonar hur ölreklam tenderar att beröra de så kallade ”tyska 

renhetslagarna”, från 1516, som handlar om regler kring öltillverkning. Kopplingar till de 

gamla renhetslagarna förknippas med ett traditionskapande, oberoende om ölbryggerier utgår 

från reglernas (första) förordning eller ej.15 

      Det sista historiebruket bygger på att bryggeriföretag eller ölmärken, som till exempel 

Spendrups och Falcon, betonar sin långa historia. Det sker bland annat via hänvisning till 

familjers äganderätt i företagen eller markeringar av specifika ”första”-årtal. Utnämnda årtal 

kopplas samman när ölmärken proklamerar för exempelvis bryggeriernas ”första öl” eller 

”världens första bryggeri”.16  

                                                 
11 Blombäck, Anna & Brunninge, Olof (2009), ”Corporate identity manifested through historical references”, i 
Corporate Communications: An Internatiobal Journal 14(4), s. 3.  
12 Blombäck & Brunninge (2009), s. 3, s. 7-13.  
13 Samuelson, Jan (2014), ”Öl och historiebruk”, i Dalin, Stefan (red), Makt, myter och historiebruk: historiska 
problem i belysning, s. 143 f. 
14 Samuelson (2014), s. 144 f.  
15 Samuelson (2014), s. 145. 
16 Samuelson (2014), s. 145 f. 
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      Samuelson analyserar historiebruken med hjälp av Klas-Göran Karlssons 

historiebrukstypologi, Ulf Zanders diskussion mellan sambandet av kommersiellt och 

existentiellt historiebruk och Friedrich Nietzsches identifiering av monumentalistisk historia. 

Författaren konstaterar att kommersiellt historiebruk är påtagligt i marknadsföringen av öl och 

sker främst med hjälp av monumentalistisk historieskrivning. Det avser att ölbryggerier 

använder historia för att framhäva det egna storslagna förflutna och utan någon 

problematisering av det. Kommersiellt bruk av historia kan även knytas ihop med samhällens 

existentiella dimensioner. Samuelson menar att i en föränderlig värld finns behov av att 

minnas det förflutna. Det kan kopplas samman med den traditionsenliga historik som 

aktualiseras i marknadsföringen av öl. Bilden av och associationerna till det traditionella 

skapar därmed ett slags fotfäste i det förgångna. Vetenskapliga historiebruk kan däremot 

exkluderas. De historiska motiven eller fakta som presenteras är ofta osammanhängande och 

finns för att bringa en känsla av tradition.17  

      I Klassisk retorik i reklam– en analys av reklambilder för whiskey studerar Joel 

Tannerfalk reklambilder utifrån semiotik och retorik-delarna ethos, logos och pathos, 

motsvarande trovärdighet, förnuft och känsla. Retorik åsyftar till konsten att tala och semiotik 

handlar om hur mening uppstår genom studiet av tecken. I studien undersöks 

whiskydestillerierna Bushmills, Jameson och Jack Daniels tryckta reklam, från 2008, som 

utgivits i den brittiska musiktidningen Q.18  

      I Tannerfalks avslutande diskussion menar han att whiskyreklamerna säljer in sig på 

manlighet, mognad, tradition och njutning. Det sker genom uppväckandet av känslor som 

bygger på manlighet, historicitet och något familjärt, naturligt, njutbart och genuint. 

Manlighet förstärker inte bara en känsla, utan kan också locka en specifik målgrupp.19  

      En annan anmärkningsvärd slutsats är att whiskydestillerierna tenderar att, med hjälp av 

klassisk retorik, utnyttja sin historia och sina tillverkningsprocesser. Kopplingarna till 

destilleriernas historia och tillverkningsprocesser har på ett allmänt plan att göra med deras 

långa historik och ursprung. Strategierna används metodiskt för att lyfta fram whisky som 

något avnjutningsbart, och underminerar följaktligen alkoholens negativa konsekvenser. 

Tannerfalks hypotes, om att alkoholens negativa aspekter åsidosätts med hjälp av varierande 

                                                 
17 Samuelson (2014), s. 148 ff.  
18 Tannerfalk, Joel (2008), Klassisk retorik i reklam– en analys av reklambilder för whiskey, Examensarbete, s. 
2, s. 5 f, s. 13. 
19 Tannerfalk (2008), s. 28 ff. 
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reklamstrategier, bekräftas.20 

      I tidskriftsartikeln I mötet med minnet – historiekulturer i Skandinavien studerar 

historikern Cecilia Trenter möten i relation till historie- och minneskulturer21.22 Kortfattat 

består historiekulturer av artefakter, däribland reklam, som på varierande sätt verksammas i 

samhället.23 Trenter menar att historiekulturer, traditionellt sett, förknippas med nationer 

genom nationsförbundna organisationer och institutioner som exempelvis skolor, museer och 

akademier. En av Trenters centrala slutsatser är att skandinaviska historiekulturer, i officiella 

och politiska sammanhang, dominerar av maskulinitet. Maskulinitet sammanförs många 

gånger med identifikationer kring bilder av motståndsmannen, arbetaren, soldaten och 

bonden.24 

      Maskulina historiekulturer formuleras generellt även genom berättelser om krig och 

försvar, vilket i sin tur kopplas till döden. Treenigheten – nationen, manligheten och döden – 

relateras inte sällan till krigsmetaforer om umbäranden för gemensamma mål som nation, 

hembygd och familj. Soldaters liv, som historisk sett bestått av manliga offer, kan betraktas 

som ett bevis för ädelmod och underdånighet. Feminina element, med det kvinnliga könet i 

fokus, är emellertid passiva i förhållande till historienationella aspekter eller i symbios med 

kvinnans sexualitet och nationen.25  

 

4. Material och avgränsningar 

4.1 Whiskydestillerier 

I västvärlden26 är reklam och marknadsföring väsentliga faktorer som brukas frekvent. Våra 

samhällen genomsyras av varierande kommersiella förbindelser, nationellt och internationellt, 

vilket leder till både ökad konsumtion och informationsspridning.27 Undersökningsmaterialet i 

                                                 
20 Tannerfalk (2008), s. 21 ff, s. 28 ff.  
21 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, s. 330, s. 21 f. Tosh beskriver minneskulturer som ett fenomen 
där individer försöker finna personliga associationer med historia. Historisk kunskap skapas genom berättelser 
generationer emellan och legitimeras med hjälp av ritualer, ceremonier och platser. 
22 Cecilia, Trenter (2002), ”I mötet med minnet – historiekultur i Skandinavien”, i Historisk Tidsskrift 122:2 
2002, s. 288 f. 
23 Karlsson, Klas-Göran (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 65.   
24 Trenter (2002), s. 306 f, 294 f. En utvecklad presentation av historiekultur presenteras i ”Teoretisk 
utgångspunkt och metod”. 
25 Trenter (2002), s. 306 f. 
26 Marks, Robert B. (2004), Den moderna världens ursprung, s. 13-20. Västvärlden kan ha olika betydelser 
beroende på kontext. I den här undersökningen syftar termen till marknadskapitalistiska kulturer och demokratier 
som exempelvis USA och europiska länder. 
27 Ideborg, Amalia (2015), ”-Jag tror det är bra och avdramatisera det här med alkohol!” En kvalitativ studie 
utav Systembolagets samhällsinformerande reklamfilmer med antilangningsfokus, Examensarbete, s. 6.  
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uppsatsen är sålunda PR-material som tillgängliggörs på Internet och rymmer marknadsföring 

av whiskyprodukter, whiskyproduktion och whiskydestillerier. Bushmills, Jameson, The 

Dalmore och The Glenlivets officiella hemsidor är i fokus för granskning. Destillerierna är 

bland de största och främsta i Nordirland, Irland och Skottland. De är alla etablerade 

varumärken med omfattande försäljningssiffror, såväl nationellt som internationellt. 

Framgångarna, på alla plan, är de främsta anledningarna till att de undersöks i den här 

uppsatsen.28 

      Bushmills, även kallat Old Bushmills Destillery, är ett whiskydestilleri lokaliserat vid byn 

Bushmill, i grevskapet Antrim, Nordirland. Destilleriet fick sin licens 1608 och tros vara 

världens äldsta destilleri. Bushmills upphovsman var kronrepresentanten Sir Thomas 

Phillips.29 Produktionen från 1608 har under varierande perioder avstannat eller begränsats.30 

Varumärket Bushmills grundades emellertid av Hugh Anderson, 1784.31 Ägarinnehavet har 

genom tiderna skiftat och Bushmills har bland annat tillhört Samuel Wilson, Irish Distillers, 

Pernod Ricard, Diageo.32 År 2014 sålde Diageo Bushmills till Jose Cuervo, i utbyte mot en del 

av tequilavarumärket Don Julio.33  

      Jameson är ett irländskt whiskydestilleri som ägs av producentorganisationen Irish 

Distillers sedan 1966.34 Det franska aktiebolaget Pernod Ricard intog år 198735 rollen som 

Jamesons moderbolag.36 Runt 1770 köpte skotten John Jameson sig en andel i ett destilleri på 

Bow Street, Dublin. 1780 blev denne ägare av hela destilleriet och byggde om det efter eget 

behag – Jameson grundades.37  

      Jamesons ursprungliga destilleri, i Dublin, lades så småningom ned och produktionen 

flyttades till Midleton, Cork. I dagsläget fungerar det gamla destilleriet som ett museum.38 

John Jameson blev den förste i sin whiskydynasti och än idag är några familjemedlemmar 

                                                 
28 Se Delos (1996); Ellsberger (1999). 
29 Delos (1996), s. 116.  
30 Karlsson, Kevin (2012), Old Bushmills – still going strong, http://www.alltomwhisky.se/2012/05/old-
bushmills-still-going-strong/ [Hämtad 2017-04-20].  
31 Bushmills (2017), History, http://www.bushmills.com/history/ [Hämtad 2017-04-20]. 
32 Karlsson, Kevin (2012), Old Bushmills – still going strong, http://www.alltomwhisky.se/2012/05/old-
bushmills-still-going-strong/ [Hämtad 2017-04-20]. 
33 Wikipedia (2017), Old Bushmill Destillery, https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Bushmills_Distillery [Hämtad 
2017-04-20]. 
34 Delos (1996), s. 115 ff.  
35 Delos (1996), s. 115.  
36 Pernod Ricard Sweden (2017), Jameson Irish Whiskey, http://www.pernod-ricard-
sweden.com/varumarken/sprit/whisky/jameson/ [Hämtad 2017-04-15]. 
37 Delos (1996), s. 118.  
38 Irish whiskey (2017), Jameson Irish Whiskey, http://irishwhiskey.com/jameson-irish-whiskey/ [Hämtad 2017-
04-13]. 

http://www.alltomwhisky.se/2012/05/old-bushmills-still-going-strong/
http://www.alltomwhisky.se/2012/05/old-bushmills-still-going-strong/
http://www.bushmills.com/history/
http://www.alltomwhisky.se/2012/05/old-bushmills-still-going-strong/
http://www.alltomwhisky.se/2012/05/old-bushmills-still-going-strong/
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Bushmills_Distillery
http://www.pernod-ricard-sweden.com/varumarken/sprit/whisky/jameson/
http://www.pernod-ricard-sweden.com/varumarken/sprit/whisky/jameson/
http://irishwhiskey.com/jameson-irish-whiskey/
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anställda hos Irish Distillers.39 

      The Dalmore är ett whiskydestilleri som sedan 1960 ägs av Whyte and Mackay Group. År 

2014 intog Emperador Distillers Inc platsen som destilleriets moderbolag. The Dalmores 

tidigare ägare har besått av Alexander Matheson (1839-1891) och Mackenzie Brothers 

Company (1891-1960).40 År 1839 uppfördes destilleriet av Alexander Matheson.41 Under 

1850-talet bedrevs The Dalmore sannolikt av Margaret Sutherland.42 Familjen Mackenzie 

intog, med Andrew och Charles i spetsen, tyglarna år 1867.43 

      The Dalmore har sitt ursprung i den skotska whiskyregionen Highlands (Högländerna) 

och närmare specifikt whiskydistriktet Northern Highlands (norra Högländerna). The 

Dalmore skiljer sig från andra destillerier genom bland annat bruket av pannor av olika 

storlekar.44 

      The Glenlivet är ett whiskydestilleri som sedan 2011 är i Chivas Brothers Holdings ägor 

och innehar Pernod Ricard som moderbolag. Några av de tidigare ägarna har gått under 

namnen G & JG Smith (1871-1952), The Glenlivet and Glen Grant Distilleries (1952-1970) 

och Seagram Distillers (1977-2001). The Glenlivets grundare, George Smith, ärvde år 1817 

sin fars, Andrew Smith, illegala produktion. George Smith kom att destillera whisky lagligt 

från och med 1824 – årtalet betraktas således som destilleriets tillkomstår. Från och med tidigt 

1880-tal har destilleriet patent på självaste Glenlivet.45 The Glenlivet har sitt ursprung i den 

skotska whiskyregionen Highlands (Högländerna) och närmare specifikt whiskydistriktet 

Speyside.46  

 

4.2 Urval 

Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivet besitter både likheter och skillnader i 

förhållande till ursprungsland, historisk bakgrund, whiskyprodukter och tillvägagångsätt vid 

destillering och lagring av whisky. Eftersom Bushmills marknadsför sig som irländsk whisky, 

                                                 
39 Delos (1996), s. 117 f.  
40 Scotch whisky (2017), The Dalmore, https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1836/dalmore/ [Hämtad 2017-
04-13]. 
41 Scotch whisky (2017), The Dalmore, https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1836/dalmore/ [Hämtad 2017-
04-13]. 
42 Ellsberger (1999), s. 236. 
43 The Dalmore (2017), The legend of the brave, https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave [Hämtad 
2017-04-13]. 
44 Jackson, Michael (1999), Stora boken om whisky, s. 58 f. 
45 Scotch whisky (2017), The Glenlivet, https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1861/the-glenlivet/#/ [Hämtad 
2017-04-13]. 
46 Delos (1996), s. 56 f.  

https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1836/dalmore/
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1836/dalmore/
https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave
https://scotchwhisky.com/whiskypedia/1861/the-glenlivet/#/
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representerar både Bushmills och Jameson irländsk whisky i den här uppsatsen, medan The 

Dalmore och The Glenlivet representerar skotsk whisky.47 Undersökningens brännpunkt vilar 

på destilleriernas digitala reklamtexter från deras officiella hemsidor. Bilder, videofilmer och 

övriga motiv som tillämpas i mitt valda undersökningsmaterial kommer att uteslutas. 

Beskrivningar av allmänna whiskytermer och skotska whiskyregioner hänvisas till Bilaga 1. I 

Bilaga 2 finns en beskrivning av centrala produktionsprocesser av skotsk maltwhisky samt en 

presentation av hur irländsk whisky skiljer sig från skotsk maltwhisky i smak. 

      Med undantag för att aktuella destillerier är några av världens främsta, är det huvudsakliga 

syftet med att utgå från dem att framhäva deras eventuella skillnader. Min hypotes är att 

uppsatsarbetets analys blir mer dynamisk och varierande, än om jag utgår från 

whiskydestillerier av enbart samma ursprungsland och med likartade tillverkningsprocesser 

och produkter. Undersökningen kan tänkas bli mer dynamisk om whiskydestillerier med 

större påtagliga skillnader granskas, men det existerar olägenheter i relation till det. Mina 

språkkunskaper är i ett avseendet en barriär gentemot uppsatsarbetets urval. Sökandet av 

whiskydestillerier har av naturliga skäl florerat kring produktionsländer med engelska eller 

svenska som officiellt språk vid marknadsföring. Svenska whiskydestillerier exkluderas på 

grund av bristen av kommersiellt historiebruk.48 Kanada, USA och övriga engelskspråkiga 

länder bortses delvis av sina otaliga whiskytyper. De exkluderas också för att deras 

whiskyhistorik allmänhet inte sträcker sig lika långt som skotsk och irländsk eller skiljer sig 

alltför mycket sett till lagstiftningar och restriktioner kring alkohol.49  

 

4.2.1 Aktuella delar från hemsidor 

Nedan följer en presentation av huvudrubriker- och sektioner som är av relevans vid 

undersökningen av Bushmills, Jameson, The Dalmore och The Glenlivets kommersiella 

historiebruk. Samtliga delar är från destilleriernas officiella hemsidor med riktlinjerna 

whiskyprodukter, whiskyproduktion och självpresentationer i åtanke. Jag anser att delarna, 

med utgångspunkt i det textuella underlaget, är representativa, även om de skiljer sig från 

varandra i namn och innehåll.  

      Huvudrubriker som är av intresse från Bushmills hemsida är ”History”, ”Whiskies” 
                                                 
47 Jag proklamerar på intet sätt för att mina representationer är fullständiga för alla nordirländska, irländska och 
skotska whiskydestillerier.  
48 Svenska whiskymärken, däribland Mackmyra, Box och Smögen, har efter en överblick av 
whiskydestilleriernas hemsidor, uteslutits. Europeiska och icke-europeiska länder, med anknytningar till 
whiskyproduktion, innehar i regel engelska översättningar vid officiella whiskydestilleriers hemsidor. 
Översättningarna speglar emellertid inte alltid originalinnehållet eller är frånvarande. 
49 Westerlund, Örjan (2013), Whisky - allt du behöver veta: [tillverkning, historia, länder, smak & doft], s. 70 ff. 
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och ”Destillery”. ”History” inkluderar en tidslinje av milstolpar mellan 1608-

2012. ”Whiskies” innehar fem bilder på destilleriets whiskyprodukter samt information om 

dem. ”Destillery” består av en kortare informationstext om destilleriet.50  

      Aktuella huvudrubriker från Jamesons hemsida är ”Whiskey”, ”People” och ”Culture”.  

”Whiskey” innefattas av tre sektioner med destilleriets whiskykollektioner, med information 

av och bilder på elva whiskys. ”People” motsvarar information om och bilder på sex centrala 

huvudfigurer i destilleriets historik och nuvarande position. ”Culture” behandlar fem 

sektioner med textuellt eller visuellt underlag. Gemensamt för ”People” och ”Culture” är att 

huvudsidorna pryds med ett citat från upphovsmannen, John Jameson.51  

      Från The Dalmores hemsida aktualiseras huvudrubrikerna ”The Collections”, ”The legend 

of the brave” och ”The art of The Dalmore”. ”The Collections” tillhandahåller fyra sektioner 

med destilleriets whiskykollektioner. Varje sektion inkluderar bilder av och/eller information 

om destilleriets produkter – 46 whiskyflaskor presenteras. ”The legend of the brave” omfattar 

en slags skildring av destilleriets historik, indelat i fyra sektioner. ”The art of The Dalmore” 

behandlar olika delar i whiskyproduktion fördelat i sex sektioner, varav två av sex sektioner 

komplimenterar videofilmer till textinnehållet.52 

      Från The Glenlivets hemsida är huvudrubrikerna ”Our whisky”, ”Craft” och ”History” 

relevanta. ”Our whisky” består av fem sektioner med textuellt och visuellt reklammaterial 

kring destilleriets whiskykollektioner – 15 whiskyflaskor presenteras. ”Craft” presenterar 18 

artiklar med information av textuell och visuell karaktär. ”History” innehar 16 artiklar med 

textuellt innehåll.53 

 

4.2.2 Whiskyprodukter 

I uppsatsens granskas inte fysiska whiskyflaskors etiketter eller kartonnage, eftersom jag inte 

har tillgång till produkter som presenteras på Bushmills, Jameson, The Dalmore och The 

                                                 
50 Bushmills (2017), ”History”, ”Whiskies” & ”Destillery”, i Bushmills, History, Whiskies & Destillery, 
http://www.bushmills.com/history/; http://www.bushmills.com/whiskey/; http://www.bushmills.com/Distillery/ 
[Hämtad 2017-04-20].  
51 Jameson whiskey (2017), ”Whiskey”, ”People” & ”Culture”, i Jameson whiskey, Whiskey, People & Culture, 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys; https://www.jamesonwhiskey.com/en/people; 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/our-culture [Hämtad 2017-04-20]. 
52 The Dalmore (2017), ”The Collections”, ”The legend of the brave” & ”The art of The Dalmore”, i The 
Dalmore, The Collections, The legend of the brave & The art of The Dalmore, https://www.thedalmore.com/the-
collections; https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave; https://www.thedalmore.com/the-art-of-the-
dalmore [Hämtad 2017-04-20]. 
53 The Glenlivet (2017), ”Our whisky”, ”Craft” & ”History”, i The Glenlivet, Our whisky, Craft & History, 
https://www.theglenlivet.com/tag/our-whisky/; https://www.theglenlivet.com/tag/craft/; 
https://www.theglenlivet.com/tag/history/ [Hämtad 2017-04-20]. 

http://www.bushmills.com/history/
http://www.bushmills.com/whiskey/
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys
https://www.jamesonwhiskey.com/en/people
https://www.jamesonwhiskey.com/en/our-culture
https://www.thedalmore.com/the-collections
https://www.thedalmore.com/the-collections
https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave
https://www.thedalmore.com/the-art-of-the-dalmore
https://www.thedalmore.com/the-art-of-the-dalmore
https://www.theglenlivet.com/tag/our-whisky/
https://www.theglenlivet.com/tag/craft/
https://www.theglenlivet.com/tag/history/
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Glenlivets hemsidor. Whiskyflaskor som publiceras på bild via destilleriernas hemsidor har 

inte alltid bra upplösning eller är inte helt synliga och exkluderas därför i den här studien. 

Materialet utgörs istället av information om whiskyprodukter från destilleriernas hemsidor.  

      Eftersom Bushmills har fem whiskyflaskor till sitt förfogande på sin hemsida, undersöker 

jag inte fler antal i samband med övriga whiskydestillerier. Jag har i mitt urval av 

whiskyprodukter försökt gallra, utifrån övriga destilleriers whiskykollektioner, för att få en 

jämn och representativ fördelning av dem.  

      Från Bushmills analyseras reklamtext om Bushmills Black Bush Irish, Bushmills Original, 

Bushmills Single Malt 10 year old, Bushmills Single Malt 16 year old och Bushmills Single 

Malt 21 year old.54  

      Reklammaterialet från Jameson utgörs av Jameson Bold, Jameson Crested, Jameson Irish 

Whiskey, The Cooper’s Croze och The 2017 Jameson Limited Edition Bottle.55  

      Från The Dalmore granskas information om The Dalmore Castle Leod, The Dalmore King 

Alexander, The Dalmore Mackenzie, The Dalmore Valour och The Dalmore The 12.56 

      Centrala produkter från The Glenlivet är The Glenlivet Founder’s Reserve, The Glenlivet 

12 year old, The Glenlivet 18 year old, The Glenlivet Nàdurra First Fill Selection och The 

Winchester Collection 1964.57 

 

5. Teoretisk utgångspunkt och metod  

5.1 Historieförståelse och historiekulturella artefakter  

I Historiebruk – att använda det förflutna hävdar historikern Peter Aronsson att historia idag 

inte enbart vilar på professionella akademikers händer eller skolpraktikers ”ensamrätt” som 

sanningens förvaltare. Historia präntas, formas och omsätts i åtskilliga kretsar och miljöer, där 

såväl syften som brukare är fler än någonsin tidigare. Det är därför väsentligt att bredda 

innebörden och förståelsen av både historisk kunskap och historieanvändning. Aronsson 

menar emellertid att omsättningen av det förflutna inte är en privat angelägenhet. De historier 

som dominerar är också de som ger konsekvenser för människors identitetsskapande och 

institutioners legitimitet. Bruken av historia inom skilda områden stärks i dess olika 

framställningar. För att klargöra ett exempel kan medeltidens olika uttryck och omsättningar 
                                                 
54 Bushmills (2017), Whiskies, http://www.bushmills.com/whiskey/ [Hämtad 2017-04-28]. 
55 Jameson whiskey (2017), Whiskey, https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys [Hämtad 2017-04-28]. 
56 The Dalmore (2017), ”The Principal Collection”, ”Legendary releases” & ”Travel Exclusive”, i The Dalmore, 
The Collections, https://www.thedalmore.com/the-collections/the-principal-collection; 
https://www.thedalmore.com/the-collections/legendary-releases; https://www.thedalmore.com/the-
collections/travel-exclusive/valour [Hämtad 2017-04-28].  
57 The Glenlivet (2017), Our whisky, https://www.theglenlivet.com/tag/our-whisky/ [Hämtad 2017-04-28]. 

http://www.bushmills.com/whiskey/
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys
https://www.thedalmore.com/the-collections/the-principal-collection
https://www.thedalmore.com/the-collections/legendary-releases
https://www.thedalmore.com/the-collections/travel-exclusive/valour
https://www.thedalmore.com/the-collections/travel-exclusive/valour
https://www.theglenlivet.com/tag/our-whisky/
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inom förslagsvis forskning, turism, lajvspel och litteratur betraktas som beroende av varandra. 

Alla arenor skapar en kompletterande meningsfullhet tack vare att historia minns och brukas 

på olika sätt.58  

      Aronsson skiljer på vad han menar är historiebrukandets grundbegrepp: historiekultur, 

historiebruk och historiemedvetande. Historiekultur består av källor, sedvänjor, artefakter, 

ritualer och påståenden som kan refereras till det förflutna, men möjliggör också en relation 

mellan dåtid, nutid och framtid. Historiebruk hänvisar till då delar av historiekulturen gör sig 

verksamma och aktiveras för att skapa mening. Historiemedvetande är människors 

uppfattningar om sambandet mellan dåtid, nutid och framtid och grundar sig och reproduceras 

i historiebruk.59 I Historiedidaktik: begrepp, teori och analys beskriver även historikern Klas-

Göran Karlsson historiemedvetande som en mental process som hjälper oss att orienterar i 

olika tidsspann. Orienteringen grundar sig i historiska erfarenheter och kunskaper, men också 

förväntningar av framåtskridande utvecklingar.60  

      I fråga om historiekultur menar Karlsson att mittpunkten bör centreras till kulturprodukter 

eller artefakter. För att kunna analysera en historiekulturell produkt eller artefakt bör ett 

perspektiv på ett brett samhälleligt plan och historiskt djup implementeras. Karlsson skriver 

att historiekulturer kan analyseras antingen processuellt eller strukturellt. Ett processuellt 

perspektiv åsyftar till att historieförmedling förändras över tid på grund av skiftande och/eller 

andra förutsättningar. Idag bidrar teknologin, i form av exempelvis TV och Internet, att 

historia förmedlas på ett annat sätt och i ett allt större omfång än tidigare. Det strukturella 

perspektivet innebär att historieförmedling skiljer sig baserat på olika samhälleliga, 

strukturella och kulturella skillnader.61  

      Historiekulturella artefakter kan följaktligen bestå av historieläroböcker, turistbroschyrer, 

reklam, historieinfluerade lajvspel eller monument. Historiekultur motsvarar således en arena, 

med produkter och artefakter av varierande former och innehåll, där samhällsaktörer delger 

och värderar den historia som ska uppmärksammas genom att läras ut/in, forskas om, 

arkiveras, debatteras, celebreras etcetera.62 Hemsidor är ett forum med utrymme för att mäkla 

för diverse marknadsföring. Reklam kan därför ses som en historiekulturell artefakt vars plats 

i dagssamhället innehar en makt att ge människor intryck och förmedla kommersiella 

budskap. Det är sålunda den främsta anledningen till att aktuella whiskydestilleriers digitala 
                                                 
58 Aronsson, Peter (2004), Historiebruk - att använda det förflutna, s. 13, s. 17, s. 7. 
59 Aronsson (2004), s. 17.  
60 Karlsson (2009), s. 49.  
61 Karlsson (2009), s. 38 ff.  
62 Karlsson (2009), s. 39; Karlsson (2014), s. 65.  
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reklam analyseras i det här uppsatsarbetet.  

      I förhållandet mellan historiekultur och historiemedvetande belyser Karlsson 

historieförståelse utifrån ett genetiskt respektive genealogiskt perspektiv. Det genetiska 

perspektivet hänsyftar till att människor är historia och har en historia. Det betyder att historia 

alltid finns före oss själva och genererar de premisser vi lever i. Det här perspektivet av 

historia kan förstås prospektivt (framåtriktat) sett till politiska, ekonomiska, kulturella och 

samhälleliga fält som formar människor. Det genealogiska perspektivet utgår från att 

människor gör och använder historia. Människor konstruerar och brukar historia för att 

komma till underfund med sin egna position i tillvaron. Det här perspektivet av historia kan 

förstås retrospektivt (tillbakasyftande), och vikten ligger då i att betraktaren avgör historisk 

relevans. Historia fungerar som ett ”facit” och är till för att söka förklaring till felaktigheter 

eller precedenser.63 

 

5.2 Historiebruk 

Historiebruks- och historiekultursforskning innehar en tyngdpunkt som vilar på hur 

människor, händelser och processer representeras och verkar i samhället. Det kan vara sådant 

som sammanlänkas med monument, polemik och läroböcker eller äger rum i romaner, 

reklam, filmer och museiutställningar.64 

      Karlssons allmänna begreppsförklaring av historiebruk är individers strävan att hitta både 

mening och sammanhang i sin tillvaro och omgivning. Utifrån en funktionell aspekt, men i en 

banal bemärkelse, är det möjligt att göra bruk av all historia. Den instrumentella aspekten av 

historia utgörs av att vi använder oss av historia för särskilda syften och mål. Med 

utgångspunkt i den instrumentella aspekten kan två perspektiv tilläggas: det intentionella 

respektive det funktionella. Ett intentionellt perspektiv avser att olika individer brukar historia 

för sina specifika behov. Ett funktionellt perspektiv innebär att ett visst bruk av historia kan 

tillgodose människor eller samhällens behov och funktioner.65 

      Karlsson har utformat en historiebrukstypologi66 med följande sju typer av historiebruk: 

vetenskapligt historiebruk, existentiellt historiebruk, moraliskt historiebruk, ideologiskt 

historiebruk, icke-bruk av historia, politiskt-pedagogiskt historiebruk och kommersiellt 

                                                 
63 Karlsson (2014), s. 46 ff. ”Genetiska” har ingenting med biologi att göra. 
64 Östberg (2012), s. 197.  
65 Karlsson (2009), s. 58 f; Karlsson (2014), s. 70 ff.  
66 Karlsson (2009), s. 59. Karlsson har under åren han forskat utvecklat sin historiebrukstypologi. I den här 
uppsatsen använder jag den som presenteras i Historien är nu från 2009. 
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historiebruk. Författaren har inget anspråk över typologins fullständighet och menar att 

historiebruk kan verka parallellt och enskilt, men också överlappa och utesluta varandra.67 

      I det kommersiella bruket av historia är syftet att införliva och utnyttja historiska motiv 

eller fenomen, i hopp om att ekonomiska vinster vidgas och efterfrågan hos konsumenter 

ökas. Ett sådant historiebruk används i olika medel som exempelvis skönlitteratur, variationer 

av reklam, film och tidskrifter. Författare, destillerier, bryggerier, livsmedelsföretag och andra 

typer av aktörer brukar historia strategiskt för att marknadsföra och sedermera öka 

försäljningen av sina produkter. Det kommersiella historiebruket kan sammanlänkas med 

positiva bemärkningar som kultur, autenticitet och tradition. Det är därmed inte 

historiebegreppet i sig som utmärks.68 

      I det här uppsatsarbetet är utgångspunkten för historieanvändning kommersiellt 

historiebruk. Eftersom Samuelson belyser en diskussion mellan kommersiellt och existentiellt 

historiebruk, presenteras även det senare bruket av historia. Jag vill poängtera att det är av 

relevans och resonerar kring det i ”Diskussion och slutsatser”. Det existentiella historiebruket 

vilar på människors behov av att minnas, anspråk på att glömma eller önskan att erhålla 

stabilitet i ett samhälle. Det handlar inte sällan om att sysselsätta sig med den ”lilla” historien, 

och kan ske genom exempelvis studier av släkthistoria. Det är inte heller ovanligt att 

traumatiserade samhällen eller grupper använder historia för att minnas händelser som kan 

engagera och beröra ett kollektivt minne. Ett existentiellt historiebruk berör alla människor, 

eftersom vi alla har behov av att minnas eller glömma, oavsett samhälls-, generations- och 

tidstillhörighet.69 

 

5.3 Genusperspektiv 

Historiska framställningar har i allmän bemärkelse skrivits av, om och för män. Kvinnors 

livsvillkor var – och är – underordnade den manliga normen.70 För att kvinnor skulle få 

utrymme i samhället, uppkom kring sekelskiftet 1900 ett behov av att synliggöra kvinnans 

historia. Under 1960-talet utvecklades även kvinnohistoria på universitet, men kritiserades så 

småningom för en centrering av människans biologiska kön. Istället lanserades 

genusbegreppet, med betoning på det konstruerade sociala könet. Genusteori fokuserar 

därmed på hur roller, förväntningar, normer, beteenden förhandlas, skapas och förändras i 

                                                 
67 Karlsson (2009), s. 58 f.  
68 Karlsson (2009), s. 67. 
69 Karlsson (2009), s. 60 f; Karlsson (2014), s. 73. 
70 Sjöberg, Maria (2012), Kritiska tankar om historia, s. 9 ff. 
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samhällens ekonomiska och politiska maktstrukturer. Genusbegreppet har också utvidgats till 

maskulinitetsforskning, som fokuserar på hur manlighet konstrueras i samhällens kontexter.71     

      Uppsatsarbetets primära ståndpunkt vilar inte på ett genusperspektiv eller en genusanalys. 

Jag vill emellertid lyfta fram det här avsnittet för att medvetenhetgöra överrepresentationen av 

manlig historieskrivning och den manlighetsnorm som existerar. Ett vidare resonemang 

framförs i ”Diskussion och slutsatser”. 

 

5.4 Metod och referenser 

Den kvalitativa metodens övergripande syfte är att tolka ett källmaterials mening och 

djupgående innebörd. I Kvalitativ textanalys skriver pedagogen Pär Widén att kvalitativ 

textanalys – som är en kvalitativ metod – innehar en lång historia som kan förankras med 

tolkningstraditionen hermeneutik, som kortfattat handlar om att läsa och försöka förstå och 

skapa mening om texters innehåll. Textanalyser har således tolkningsinriktade syner på 

kunskap.72   

      Widén argumenterar för att kvalitativa textanalyser kan studeras utifrån tre olika 

dimensioner, följt av en kompletterande fjärde dimension. Den första dimensionen behandlar 

upphovsmannens ambitioner eller mening om de texter som produceras. Dimensionen två 

centrerar texters språkliga innehåll och litterära drag. I den tredje dimensionen är intresset att 

se över om vad texter säger om det omgivande samhället och den kringliggande kulturen de 

skapas i. Den fjärde är en problematiserande dimension som kan vara behjälplig vid 

granskning av exempelvis maktkonstruktioner, normer och genus.73  

      Den dagliga exponeringen av texter sker bland annat när vi slår upp dagstidningen, läser 

en bok eller möter reklam på olika håll. Textanalyser lämpas sålunda bäst för analyser av 

arkiverade dokument, tryckta källor, handskrivna texter och textdokument i elektronisk 

form.74 Följande uppsatsarbete vilar därför på en kvalitativ textanalys baserat på digitalt 

reklammaterial. 

      Jag ämnar utgå från Widéns beskrivning av den kvalitativa textanalysens första 

dimension, vilket betyder att jag undersöker Bushmills, Jameson, The Dalmore och The 

Glenlivets bruk av historia. Inom ramen för marknadsföringen ingår destilleriernas sätt att 

                                                 
71 Berglund, Louise (2015), ”Teori och att formulera en fråga”, i Berglund, Louise & Ney, Agneta, Om 
historieskrivning, teori och metod, s. 94 ff. 
72 Widén, Pär (2015), ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red), 2. uppl., Handbok i 
kvalitativ analys, s. 176 ff.   
73 Widén (2015), s. 178 f, s. 185. 
74 Widén (2015), s. 176. 
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mäkla för sina whiskyprodukter, sin whiskyproduktion och sig själva som destillerier. 

Kvalitativ textanalys är i den här undersökningen gynnsam, eftersom det innebär en 

granskning, tolkning och analys av ett materials meningsinnehåll och eventuellt dolda 

strukturer. Den kvalitativa textanalysens första dimension kombineras med historiebruk som 

teoretiskt perspektiv och kommersiellt historiebruk som utgångspunkt för historieanvändning. 

Det är givet att historiska kopplingar utnyttjas för en ökad ekonomisk försäljning och min 

avsikt är att se över hur kopplingarna ter sig i relation till det. 

      Uppsatsen innehar primärt källmaterial som finns tillgängligt via Internet. Eftersom 

orienteringen på whiskydestilleriernas hemsidor ibland kräver att en klickar vidare genom 

olika delar och/eller innehar otaliga artiklar, sker referensen av praktiska skäl på ett 

annorlunda sätt än vanligt. Principen för referering i samband med aktuella destilleriers 

hemsidor är densamma som vid samlingsvolymer, men med möjligheten för sammansatta 

artiklar och huvudrubriker. Det innebär att en eller fler artiklar kan komma att placeras intill 

varandra, för att sedan kopplas till aktuell huvudrubrik(er). Vid behov kommer även fler än en 

huvudrubrik inplaceras och refereras tillsammans.  

 

5.5 Källkritik, kvalitet och etiska aspekter 

En utmaning med kvalitativa textanalyser är tolkares möjligheter att utröna och utveckla 

mönster, teman eller strukturer som kan vara dolda för ögat. Texter uppstår inte ur tomma 

intet utan formas och konstrueras inom ramar av kulturer och miljöer, och kan uttrycka något 

om sin samtid.75 Uppsatsarbetets material befinner sig i ett sammanhang med utrymme för att 

influera och påverka många. Det är således viktigt att ha i åtanke att reklam syftar till att 

marknadsföra något med målet att öka försäljning och inkomster för vederbörande, i det här 

fallet aktuella whiskydestillerier. Det kan vara hårfina gränser mellan saklig 

informationsspridning och upplysningsverksamhet och det är därför inte oproblematiskt att 

granska marknadsföring. Aktuella destillerier innehar dessutom olika ägare och koncerner, 

men målet är undersöka deras kommersiella historiebruk och inte enskilt ägarskaps. 

      En god forskningsetik avser att aktuellt undersökningsmaterial inte förvanskas eller 

fabriceras.76 Det starkaste argumentet för tolkningar kan vara subjektivitet, men ett material 

får inte sättas ihop ur tomma intet eller utså för förvrängande tolkningar. Mitt underlag för 

uppsatsen kan ses som material av icke-reaktivt slag. Jag kan på ett vis bortse från 

                                                 
75 Widén (2015), s. 176 ff. 
76 Thornberg, Robert & Fejes, Andreas (2016), ”Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier”, i Fejes, 
Andreas & Thornberg, Robert (red), 2. uppl., Handbok i kvalitativ analys, s. 268.  
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påverkanseffekter, eftersom materialet inte skapats i forskningssyften.77 Det bör däremot 

finnas ett etiskt perspektiv i mitt förhållningssätt gentemot den tolkning som görs. Det är givet 

att det inte går att vara objektiv i tolkningar av studiers material. 

      Grundläggande etikfrågor behandlar frivillighet, integritet, konfidenialitet och anonymitet 

för involverade personer i forskningsstudier.78 Det empiriska materialet i den här uppsatsen 

resulterar i att jag inte behöver placerar mig i samma etiska övervägande som jag skulle göra, 

om mitt material bestod av exempelvis intervjuer eller enkäter.79 Etisk integritet och 

forskningskvalitet bör emellertid betraktas som sammanlänkande parter. I 

Samhällsvetenskapliga metoder skriver sociologen Alan Bryman att det är fördelaktigt att 

begrunda bedömningskriterier gällande dokumentationers kvalitet. De fyra 

bedömningskriterierna utgörs av autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet.80  

      I fråga om autenticitet och meningsfullhet är uppsatsarbetets material omisskännligt. 

Informationen som granskas är material som finns tillgängligt på whiskydestilleriers officiella 

hemsidor. Reklammaterialet är äkta och tydligt i förhållande till att innehållet styrs och 

regleras av destilleriernas PR-ansvariga medarbetare eller motsvarande.  

      Materialets innehållsmässiga trovärdighet är inte lika självklart. Innehållet kan bestå av 

förvrängningar och felaktigheter, i den betydelsen att det inte behöver vara ”historiskt 

korrekthet”81 från aktuella whiskydestillerier. Historiebruk motsvarar dock inte en belysning 

av faktakunskaper som är eller inte är ”historisk korrekta”. Begreppet avser hur historia 

brukas, vilket innebär att trovärdighet, i relation till vedertagen historisk fakta, inte är relevant 

i det här uppsatsarbetet. 

      Undersökningsmaterialet i uppsatsen är inte representativt för en allmän 

whiskymarknadsföring. I relation till aktuella destilleriers marknadsföring är emellertid 

reklammaterialet representativt, eftersom deras hemsidor är ett ansenligt forum för egen 

informationsspridning. 

                                                 
77 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, 2. uppl., s. 489.  
78 Bryman (2011), s. 131 f. 
79 Whiskydestilleriernas hemsidor är offentliga, men ”inträdet” kräver en åldersangivelse på 20 år. Åldersgränser 
finns på grund av restriktioner och lagar kring alkohol, och innebär en reglering av vilka som ska kunna komma 
åt hemsidorna. Det är dock möjligt att fylla i vilket födelsedatum som helst, förutsatt att en inte skapar ett konto.  
80 Bryman (2011), s. 139, s. 489, s. 496. I mitt fall rör det sig kring ”officiella dokument från privata källor”. 
Det är material som härleds från exempelvis företag eller organisationer. Dokumentationerna kan bestå av 
annonser, nyhetsbrev och PR-material i tryckt eller elektronisk form. 
81 Med ”historiskt korrekthet” avser jag vedertagen historisk fakta som grundar sig i exempelvis 
skolverksamheter eller vetenskapliga arenors framförande och proklamering för och av det. 
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6. Bakgrund 

6.1 Irländsk och skotsk whiskyhistoria 

Whiskyns historia är inte särskilt väldokumenterad. Det finns stöd för att irländska munkar 

möjligen destillerade sprit under 500- eller 600-talet.82 Det existerar även sägner om att den 

skotskfödde Saint Patrick, Irlands skyddshelgon, medförde whiskykonsten till Irland och 

legender om att whisky fördes från Irland till Skottland.83 Den äldsta kända dokumentationen 

om och referensen till whisky är skriven 1494, och kommer från en skotsk skattelängd.84 

      Runt tidigt 1820-tal underlättades laglig brittisk whiskytillverkning, medan illegala 

förbindelser stramades åt. Industrialismens framfart under 1800-talet resulterade också i att 

whisky utvecklades som produkt. Några viktiga delar i marknadsföringen var buteljering, 

blending och etikettering.85  

      Omkring 1900-talets början var irländska whiskydestillerier större i antal och producerade 

mer i volym än skotska aktörer. Första världskriget bröt ut och en tid fylld med spritförbud, 

höjda alkoholskatter och regleringar av alkoholstyrkor tog plats. 1920-talets alkoholförbud i 

USA bidrog till att whiskyindustrins försäljning gick mot sin nedgång. När irländaren Aeneas 

Coffey utvecklade kolonnaparaten (patent still) avfärdade irländska whiskydestillerier idén 

och stod istället fast vid sin pot still-whisky. Skottarna tog tillfället i akt och utnyttjade 

aparaten i samband med blended whiskys intåg i whiskybranschen. Den irländska whiskyns 

glansdagar försvann utmed den amerikanska förbudstiden, amerikanernas förvanskning av 

namnet irish whiskey, missväxter och politiska stridigheter i landet. Den amerikanska 

förbudstiden var över 1933 och skottarna, som lyckats väl med whiskysmuggling hos 

amerikanerna och sin lagerproduktion, hade ett övertag i whiskyförsäljning.86  

      Under 1950-talet ökade exporten av whisky, i synnerhet skotsk maltwhisky. Vid 1960-talet 

och framåt slogs flera skotska destillerier samman med större moderbolag, och grainwhisky 

tog en mer betydande plats i whiskyförsäljningen. Fördelen med stora koncerner är en mindre 

känslighet för modenycker och konjunktursvängningar.87 

      Den irländska whiskybranschens ägarstruktur skiljer sig gentemot den skotska eftersom 

betydligt färre aktörer är involverade. De två huvudsakliga stora ägarna av irländsk whisky, 

oberoende ursprungsland, är Irish Distillers och Bushmills. Cooley Distillery, som gränsar 
                                                 
82 Laurin (2003), s. 16.  
83 Ellsberger (1999), s. 16.   
84 Westerlund, Örjan (2004), En bok whisky: en svensk bok om whisky, s. 110.  
85 Westerlund (2004), s. 126, s. 132.  
86 Westerlund (2013), s. 68 f; Westerlund (2004), s. 133 ff; Delos (1996), s. 115. 
87 Ellsberger (1999), s. 43 ff.   
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Nordirland, är det senaste tillskottet från 1987.88 

 

7. Disposition av analys  
Resultaten av undersökningen är baserade på min sammanfattning av aktuella hemsidors 

allmänna innehåll, med hänsyn till riktlinjerna whiskyprodukter, whiskyproduktion och 

whiskydestillerier samt kommersiellt historiebruk. Det kan därmed finnas andra synliga 

(kommersiella) historiebruk på hemsidorna, även om jag inte har med dem rent explicit. 

Utifrån sammanställningen komprimerar jag reklaminnehållet under tematiska rubriker och 

samtliga destillerier innehar två tematiska rubriker vardera. Whiskydestillerierna presenteras i 

bokstavsordning i förhållande till ”irländsk whisky” och ”skotsk whisky”.  

      I analysen är det i regel destilleriernas faktainnehåll och uttalande som presenteras. Det är 

nästan aldrig mina egna antydanden och faktakunskaper, utan endast min framställning av det 

som framkommer på deras hemsidor. För att klargöra vissa outtalade eller oklara skeenden 

eller ting, lyfter jag in korta noteringar i löpande text eller fotnoter. Det är således möjligt att 

urskilja faktainnehållet jag införlivar, eftersom det inte refereras till destilleriernas hemsidor. 

      Aktuella huvudrubriker från destilleriernas hemsidor citeras, medan kursivering sker för 

destillerierna och deras produkters namngivning. Övriga begrepp och uttryck med 

citationstecken eller kursivering är mina egna och motiveras genom att jag vill förtydliga dem 

i samband med aktuellt ämne eller kommersiellt historiebruk. Milstolpar som består av 

siffertal är varken citerade eller kursiverade. Whiskydestilleriernas eventuella skillnader och 

likheter diskuteras i ”Diskussion och slutsatser”. 

 

8. Analys 

8.1 Irländsk whisky – Bushmills och Jameson 

8.1.1 Bushmills karaktäristika, ursprung och långa historik 

Bushmills kommersiella historiebruk är inte särskild påtaglig i marknadsföringen av 

whiskyprodukter i ”Whiskey”. Med sin trippeldestillering och blended whisky, presenteras 

Bushmills Original som den klassiska irländska blenden.89 Den uttalade trippeldestilleringen 

kan kopplas samman till ett kommersiellt bruk av historia, sedermera irländsk 

whiskyproduktion har en lång tradition och historik av trippeldestillering. Den ”klassiska 

irländska blenden” bidrar även till något som upplevs och uppfattas som gammalt och 

                                                 
88 Westerlund (2013), s. 66 ff.   
89 Bushmills (2017), Whiskies, http://www.bushmills.com/whiskey/ [Hämtad 2017-05-02].  

http://www.bushmills.com/whiskey/
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välkänt, tack vare ”klassiska”. Det i sin tur förstärker whiskyproduktens autenticitet, vilken är 

en anmärkning som aktualiseras inom ramen för kommersiellt historiebruk. 

      ”History” innehar flera synliga kommersiella historiebruk. Destilleriet beskriver 

varumärkets officiella tilltagande med Hugh Anderson i spetsen, 1784, och poängterar även 

att pot still-whisky blev och är destilleriets signum. Vid milstolpen 1850s redogör destilleriet 

vidare för att den höga skatten på mältat korn bidrog till att åtskilliga destillerier ändrade sina 

whiskyrecept. Bushmills klargör för att de inte följde strömmen.90 Irländsk whisky har sedan 

länge utmärkts av pot still-whisky och bruket av omältat korn. Bushmills drar sålunda fördelar 

i att lyfta fram sin karaktäristiska och historik, i relation till centrala delar av irländsk 

whiskyproduktion, som följaktligen format den irländska whiskyns smakprofil. Det här 

kommersiella bruket av historia skapar därmed en känsla av att destilleriet är förtrogna till 

sina traditioner kring irländsk whiskys tekniker och smak. 

      Bushmills proklamerar även för sitt ursprung och sin långa historik i ”History” 

och ”Destillery”. Det sker vid exemplifiering av följande: destilleringslicensen 1608 och  

destilleriets 400 åriga erfarenhet, hårda arbete och kunskaper som flödat i generationer. I 

milstolpen 1608 betonar även Bushmills förgrundsgestalten; Kung James I beviljade ägaren 

och guvernören av Antrim, Sir Thomas Phillips, licens att destillera.91  

      Bushmills, som tros vara en av världens äldsta destillerier, utnyttjar med andra ord 

beviljandet av destilleringslicensen, trots att varumärket Bushmills uppstod över ett sekel 

senare. Accentueringen av att vara det äldsta fungerande destilleriet på Irland sker i samband 

med både historisk bakgrundsfakta och destilleriets självpresentation. Samtliga historiska 

anknytningar kan intressera och locka potentiella konsumenter, eftersom det förstärker 

destilleriets långa erfarenheter och kunskaper för whiskyhantverket. Bushmills omnämning av 

den dåvarande kungen och guvernören befäster och stärker det kommersiella historiebruket, 

eftersom de kan betraktas och förnimmas som ”historiska figurer”.  

 

8.1.2 Kuriosum 

Övriga milstolpar i ”History” handlar om Bushmills upp-och nedgångar, samarbetspartners, 

ambassadörer och involveringar i populärkulturella artefakter.92  

      Bushmills framhäver omnämningar i böckerna Ulysses och On Booze. Författarna, som 

                                                 
90 Bushmills (2017), History, http://www.bushmills.com/history/ [Hämtad 2017-05-02].  
91 Bushmills (2017), ”History” & ”Distillery”, i Bushmills, History & Destillery, 
http://www.bushmills.com/history/; http://www.bushmills.com/Distillery/ [Hämtad 2017-05-02]. 
92 Bushmills (2017), History, http://www.bushmills.com/history/ [Hämtad 2017-05-02]. 

http://www.bushmills.com/history/
http://www.bushmills.com/history/
http://www.bushmills.com/Distillery/
http://www.bushmills.com/history/
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inte nämns vid namn, beskrivs som storslagna.93 Ulysses är skriven av irländaren James Joyce 

(1882-1941)94. Joyce anses vara en av modernismens största författare, tack vare sin 

kontroversiella karaktär som speglar hans litterära verk.95 F. Scott Fitzgerald (1896–1940) 

anses vara en av 1900-talets dominerande amerikanska prosaförfattare. Fitzgerald har författat 

On Booze, men ligger också bakom det världsberömda verket The Great Gatsby.96 Tre andra 

markörer som lyfts fram är Bushmills medverkande i Världsutställningen 1889 (i Paris) och 

filmklassikern The Verdict, 1982, samt andra världskriget och dess konsekvenser i milstolpen 

1939-1945.97  

      Bushmills val att nämna Ulysses, om än i korta drag, kan betraktas som ett klyftigt bruk av 

kommersiell historia, eftersom det litteraturhistoriska verket är berömt och ett av sitt slag. 

Valet att markera On Booze är också taktiskt, eftersom Fitzgerald är en av de mest 

framträdande författarna i amerikansk litteraturhistoria. De här två historiska uttalandena 

härleds förvisso till litteraturhistoriens alster, men är inte mindre viktiga för det.  

      Sammanfattningsvis använder Bushmills kommersiellt historiebruk strategiskt, i 

förhållande till kuriosum, genom att belysa fragment av berömda verk, utställningar eller krig. 

Historiereferenserna kan kopplas samman med det kommersiella historiebrukets samband 

med kultur. Även om whiskydestilleriet inte erbjuder någon vidare förklaring av alla 

milstolpar, är nästan alla produktioner och händelser allmänt kända och vedertagna. Inslag 

som dessa kan vara fyndiga och stärker framförallt Bushmills placering i kulturella domäner, 

genom att det framhäver destilleriet som tongivande och prominent. Ett sådant kommersiellt 

historiebruk stödjer i sin tur Bushmills goda whiskyhantverk och whiskysmak, vilket kan 

skapa ett förtroende hos konsumenter.  

 

8.1.3 Jamesons karaktäristika, ursprung och företagsanda 

I ”Whiskey” utnyttjar Jameson historia på olika sätt i sin marknadsföring av aktuella 

whiskyprodukter. Jameson Bold skildras utifrån attributen pot still-whisky och grainwhisky. 

Jameson understryker att whiskyprodukten är en pot still-whisky av perfektion och ”a chip off 

                                                 
93 Bushmills (2017), History, http://www.bushmills.com/history/ [Hämtad 2017-05-02]. 
94 Olofsson, Tommy (2017), James Joyce, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/james-
joyce [Hämtad 2017-05-02]. 
95 Albert Bonniers Förlag (2017), Ulysses, http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/skonlitteratur-
allmant/u/ulysses/ [Hämtad 2017-05-02]. 
96 Nationalencyklopedin (2017), F Scott Fitzgerald, 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/f-scott-fitzgerald [Hämtad 2017-05-02]. 
97 Bushmills (2017), History, http://www.bushmills.com/history/ [Hämtad 2017-05-02]. 

http://www.bushmills.com/history/
http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/skonlitteratur-allmant/u/ulysses/
http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker/skonlitteratur-allmant/u/ulysses/
http://www.bushmills.com/history/
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the old block”98.99 Jameson Irish Whisky framställs som en tidlös whisky, som bidragit till 

destilleriets ikoniska gröna flaska.100           

      Jameson Bold och Jameson Irish Whiskey innehar kommersiella historiebruk som florerar 

kring whiskyprodukternas associationer till det klassiska och tidlösa spannet. Poängteringen 

av pot still-whisky är starkt förbundet med irländsk whiskyproduktion. Tradition och 

autenticitet är centrala aspekter i kommersiellt bruk av historia. I dessa avseenden förstärks 

det avsevärt, eftersom attributen relateras till destilleriets traditionsbundenhet, i samband med 

en särskild whiskytyp och irländsk whiskys smakprofil. Idiomet understryker även en outtalad 

sammankoppling till upphovsmannen John Jameson. Tack vare en indirekt hänvisning till 

whiskydestilleriets ursprung och förgrundsgestalt, genereras mer tyngd i känslan av det 

klassiska och genuina, men också betydelsen av förgrundsgestaltens insatser i företaget. 

      Historiska anspelningar integreras även i Jamesons beskrivningar av produkter med 

hyllningar i centrum. Historiska kopplingar i Jameson Crested består av en anekdot om när 

Jamesons whisky såldes via tullager. Sedan 1963 har destilleriet kontroll över alla processer i 

sin whiskyproduktion- och försäljning och av den anledningen har Jameson Crested 

framställts. The Cooper’s Croze är en tribut till Jamesons nuvarande ansvarige ”tunnbindare”, 

Ger Buckley. Den historiska förankringen sker när Jameson kopplar samman Buckleys 

skickliga hantverk till tidigare fem generationer av tunnbindare.101 Historiebruken i 

informationen om Jameson Crested och The Cooper’s Croz skapar således en anknytning till 

och stimulering av företagets anda. Det sker genom utmärkandet av destilleriets utveckling 

eller Buckleys erfarenhet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. På följande sätt stärks bilden 

av destilleriets tekniska skickligheter och kunskaper, vilket bidrar till en positiv och 

förtroendefull bild av Jameson och dess whiskyhantverk. Denna bild kan vara fördelaktig i 

konsumenters perceptioner av varumärket, sett till att det kan öka intresset hos dem.  

      I ”People” framhävs, återigen, Buckleys passion och långt erfarna kunskap om 

tunnbindning. De oförändrade tunnbindningsmetoderna sätts i förbindelse med Romarrikets 

                                                 
98 Jameson whiskey (2017), ”Jameson Bold”, i Jameson whiskey, Our whiskey, 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/deconstructed-bold [Hämtad 2017-05-02]. Ta bort 
99 The free dictionary (2017), ”A chip off the old block”, i The free dictionary, Idioms,  
http://idioms.thefreedictionary.com/chip+off+the+old+block Idiomet är ett uttryck för en person som liknar sin 
förälder. [Hämtad 2017-05-02]. 
100 Jameson whiskey (2017), ”Jameson Bold” & ”Jameson Irish Whiskey”, i Jameson whiskey, Our whiskey, 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/deconstructed-bold; 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/jameson-irish-whiskey [Hämtad 2017-05-02]. 
101 Jameson whiskey (2017), ”Jameson Crested” & ”The Coopers Croz”, i Jameson whiskey, Our whiskey, 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/jameson-crested; 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/Coopers-croze [Hämtad 2017-05-02]. 

https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/deconstructed-bold
http://idioms.thefreedictionary.com/chip+off+the+old+block
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/deconstructed-bold
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/jameson-irish-whiskey
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/jameson-crested
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/Coopers-croze
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tekniker. Det kommersiella bruket av historia är därmed omisskännligt eftersom 

tunnbindningen anspelar på en gammal och antik konstform, som inte har förändrats mycket 

trots att sekler har passerat. Romarriket och tidsepoken antiken är vedertagna, vilket resulterar 

i associationer till och bilder av ett specifikt kulturarv. I huvudrubrikens övriga ”chefs-

presentationer” 102 är det kommersiella historiebruket inte särskilt närvarande, med undantag 

för att Jamesons whisky beskrivs som ikonisk.103 

      Övriga kommersiella historiebruk i Jamesons ”People” och ”Culture” berör följande: John 

Jamesons citat, John Jamesons upphov av whiskydestilleriet 1780, John Jamesons etablering 

kvalitativa ingredienser, trippeldestillering och ekfats-lagring, irländska bönders sekellånga 

erfarenheter av kornodling och Jamesons ikoniska irländska pot still-whisky och 

grainwhisky.104 

      Samtliga kommersiella bruk av historia frambringar en känsla av Jameson är starkt 

traditionsbundna till sitt ursprung, sina rötter, sin whiskys speciella egenskaper och indirekt 

sin långa historik. Företagsandan förstärks exempelvis när John Jameson presenteras som 

betydande för både whiskydestilleriets etablering. Dennes spår leder i sin tur till destilleriets 

fokus på sin whiskys karaktär, sedermera destilleriet tar tillfället i akt och refererar till 

whiskytekniker- eller ingredienser. Till sist så bidrar även citatet (och övriga historiska motiv 

med förstås) till att historien upplevs som påtaglig. Associationen blir markant eftersom John 

Jameson, som inte lever och kan tala för sig själv, får en röst och kan göra sig ”hörd” 

och ”närvarande”. Ledmotiven John Jameson, 1780 och centrala delar i whiskyproduktion är 

sålunda av betydelse i samband med Jamesons identitetsbefästning. 

 

8.1.4 Irländskt kulturarv och identitetsbefästning 

The 2017 Jameson Limited Edition Bottle är en whiskyprodukt som årligen produceras för att 

fira minnet av ett irländskt kulturarv. I centrum står den irländska nationaldagen, St. Patrick’s 

Day. Whiskydestilleriet arbetar med nationella illustratörer och artister i samband med 

                                                 
102 Jameson whiskey (2017), People, https://www.jamesonwhiskey.com/en/people Samtliga chefer, Ger Buckley, 
Brian Nation, Dave Quinn, Kevin O’Gorman och Billy Leighton, är ansvariga för ett område vardera i 
tunnbindning, destillering, whisky-vetenskap, lagring- och mognadsprocess och blending. [Hämtad 2017-05-02]. 
103 Jameson whiskey (2017), ”Ger Buckley”, ”Brian Nation”, ”Dave Quinn”, ”Kevin O’Gorman” & ”Billy 
Leighton”, i Jameson whiskey, People, https://www.jamesonwhiskey.com/en/people/ger-buckley; 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/people/brian-nation; https://www.jamesonwhiskey.com/en/people/dave-
quinn; https://www.jamesonwhiskey.com/en/people/kevin-o-gorman; 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/people/billy-leighton [Hämtad 2017-05-02].  
104 Jameson whiskey (2017), ”John Jameson”, ”Our Production Story” & ”Culture”, i Jameson whiskey, People 
& Culture, https://www.jamesonwhiskey.com/en/people/john-jameson; 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/article/ourproductionstory; https://www.jamesonwhiskey.com/en/our-
culture [Hämtad 2017-05-02].  
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lanseringsutsläppen. Årets flaskdesigner inspireras av det irländska uttrycket ”chancing your 

arm”105. Uttryckets betydelse motsvarar ungefär att en bör våga ta risker, fastän chanserna inte 

nödvändigtvis är stora. St. Patricks Day är även återkommande i huvudrubriken 

”Culture”, där destilleriet uppmanar att dagen till ära bör och kan firas var som helst bara rätt 

attityd finns på plats. Jameson förtydligar att destilleriets attityd är ”Sine Metu”, utan en 

vidare förklaring av det.106 

      I båda avseenden accentueras Jamesons irländska identitet och kulturarv. Genom att 

forma en produkt, för att hylla irländsk nations- och kulturhistoria, utnyttjar Jameson det 

kommersiella historiebruket till fullo. Samarbetet med nationella artister, och deras eventuella 

inspirationer från den irländska kulturen, förstärker inställningen till den här typen av 

whiskyprodukt och dess reklam. Exemplet i ”Culture” innehar också en uppenbar markering 

för identitetsskapandet och kulturarvet, trots att uppmaning till själva firandet av 

nationaldagen är mer centralt. Irlands skyddshelgon, Sankt Patrick, har en viktig del i myterna 

om whiskyetableringen på Irland och whiskyns historiska bakgrund. Jameson utnyttjar 

således bruket av historia väl när whiskydestilleriet värnar om något som kan förankras till 

Irland som nation och whiskyns historia. Samtliga kommersiella historiebruk kan relateras till 

Karlssons beskrivningar av dess positiva bemärkningar –  kultur, autenticitet och tradition. 

      I en annan artikel i ”Culture” klargör Jameson för sitt familjemotto ”Sine Metu” och dess 

betydelse ”utan fruktan”. Mottot, som avser att Jameson är öppna för och inte räds av nya 

möjligheter, inspirerar whiskydestilleriet dagligen sedan 1780 och finns därför också med på 

varje whiskyflaska som produceras.107 Framställningen av det kulturorienterade historiebruket 

kan i aspekten av ”Sine Metu”, i likhet med St. Patricks Day, refereras till whiskydestilleriets 

försök att styrka sin identitet. Jameson värnar om sitt familjemotto och vill efterleva det. 

Bruket av mottot på samtliga whiskyprodukter är ett effektivt sätt för whiskydestilleriet att 

mäkla budskapet. Det genererar en även känsla av att Jameson är angelägen om att ”rätt” bild 

– i det här fallet präglad av en väldigt öppen och mottaglig karaktär – framkommer i sin 

presentation. Utifrån en aspekt kan det här betraktas som paradoxalt, eftersom 

whiskydestilleriet proklamerar för traditionsbundna tekniker och smakprofiler. Familjemottot 

                                                 
105 Jameson whiskey (2017), ”The 2017 Jameson Limited Edition Bottle”, i Jameson whiskey, Whiskey, 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/limited-edition-bottle [Hämtad 2017-05-02]. 
106 Jameson (2017), ”The 2017 Jameson Limited Edition Bottle” & ”Start Your Own”, i Jameson whiskey, 
Culture, https://www.jamesonwhiskey.com/en/ourwhiskeys/limited-edition-bottle;  
https://www.jamesonwhiskey.com/en/our-culture/st-patricks-day [Hämtad 2017-05-02]. 
107 Jameson whiskey (2017), ”Sine Metu”, i Jameson whiskey, Culture, 
https://www.jamesonwhiskey.com/en/our-culture/sine-metu-fear-a-bit-less-live-a-bit-more [Hämtad 2017-05-
02]. 
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kan ändock förhöja upphovsmannens ambitioner och övertag av destilleriet på Bow Street. 

Det medföljer till att företaget verkar våga driva framåt i diverse utvecklande aspekter; 

gränsen mellan tradition och innovation är subtil. 

 

8.2 Skotsk whisky – The Dalmore och The Glenlivet  

8.2.1 Mackenzies avtryck – profilering och identitetsskapande 

Samtliga utvalda whiskyprodukter från The Dalmores ”The Collections” är på ett eller annat 

sätt förbundna med och en hyllning till Mackenzies. The Dalmore The 12 är en hyllning till 

Andrew Mackenzies originella mästerverk. Historien bakom whiskyprodukten ter sig som 

följande: Andrew Mackenzies ursprungliga mästerverk, The Dalmore 12 year old, stod på sin 

tid ut från mängden. Under en period var det vanlig praxis att låta whisky lagras och mogna i 

högst 6 år, men Andrew Mackenzie fördubblade mognadsperioden och producerade en 

produkt med en speciell karaktär. Mackenzies tolvåriga whisky var både då som nu 

exceptionell.108    

      Bruket av historia kring The Dalmore The 12 sker via en hänvisning till en betydande 

aktör, Andrew Mackenzie, i The Dalmores historik. Eftersom produkten var populär redan då, 

månar destilleriet om att fortskrida produktionen av den och preciserar det faktum. The 

Dalmore sammankopplar inte bara produkten med en av destilleriets förgrundsgestalt, utan 

menar också indirekt att produkten är en gammal uppfinning. Känslan av produktens 

ursprungliga och genuina karaktär förnims, vilket också stärker whiskydestilleriets  

autenticitet. Det kommersiella historiebruket missvisas inte här, emedan autenticitet är ett 

anmärkningsvärt begrepp inom ramen för det. 

      Gemensamma faktorer för The Dalmore Castle Leod, The Dalmore King Alexander, The 

Dalmore Mackenzie och The Dalmore Valour är hyllningen till klanen Mackenzies mod. De är 

därför namngivna utifrån Mackenzie-historiens involverade aktörer eller platser. Följande 

historia är en summering av ett innehåll som presenteras i de fyra whiskyprodukternas 

informationsavsnitt: Colin av Kintail, Mackenzies klanhövding, fattade år 1236 ett djärvt 

beslut när han fällde en hjort då kungen av Skottland, Alexander III, angreps. Som tack och 

belöning för insatsen fick klanen Mackenzie ett hjort-prydd emblem av kungen. När familjen 

Mackenzie intog ägandet av destilleriet, 1867, fortsatte de att hedra sin tidigare klanhövdings 

modiga aktion med att stoltsera hjort-emblemet på whiskyflaskorna. Än idag pryder emblemet 

                                                 
108 The Dalmore (2017), ”The Dalmore The 12”, i The Dalmore, The Collections,  
https://www.thedalmore.com/the-collections/the-principal-collection/the-12 [Hämtad 2017-05-03]. 

https://www.thedalmore.com/the-collections/the-principal-collection/the-12
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varje whiskyflaska från The Dalmore.109 

      Gemensamt innehåll i ”The Legend of the brave” är, återigen, anknytningen till familjen 

Mackenzie. The Dalmore återberättar om klanhövdingens modiga insats och belöningarna av 

hjort-emblemet och mottot ”’Luceo Non Uro’”110, som motsvarar engelskans ”’I Shine, Not 

Burn’”111. Vidare redogör whiskydestilleriet för bröderna Andrew och Charles Mackenzies 

övertag av det år 1867. En ny era av The Dalmore inleddes tack vare brödernas ambitioner 

och bragder.112  

      Den historiska kopplingen till klanen Mackenzie, och i synnerhet klanens mod, är starkt 

närvarande i The Dalmores beskrivningar och namngivningar av whiskyprodukter. Det 

förtydligar vikten av familjen Mackenzie och stödjer indirekt whiskydestilleriets långa 

historik. Det är tämligen uppenbart att Mackenzie-historien och Mackenzie-brödernas 

engagemang är väsentliga i skapandet, förstärkningen och utvecklingen av whiskydestilleriets 

ursprung, anda och profilering. Utnyttjandet av det etablerade familjemottot bistår också till 

en del av destilleriets ”djärva” självpresentation och ”image”. Tack vare återupprepningar av 

uppenbara ledmotiv, som kan ställas i relation till det kommersiella historiebrukets 

bemärkningar autenticitet och kultur, erfaras historien som närvarande. The Dalmore känns 

och uppfattas tillika som ett väldigt genuint och autentiskt whiskydestilleri, vilket kan skapa 

både intresse och tilltro hos mottagare och potentiella konsumenter.  

 

8.2.2 Alexander Mathesons mod och kontroversiella traditioner  

I huvudrubriken ”The art of the Dalmore” centrerar whiskydestilleriet brännpunkter i 

produktionen av whisky. Här spinner The Dalmore vidare med ledmotivet mod, men i fråga 

om lokaliseringen i den skotska bygden och destilleringspannors former.  

      Alexander Matheson letade efter en lämplig plats för whiskydestilleriet år 1839. Till 

skillnad från många övriga whiskydestillerier, som etablerade sig i Speysides gästvänliga 

klimat med transportförbindelser, ville Matheson finna de bästa naturresurserna för sin 

                                                 
109 The Dalmore (2017), ”The Dalmore Mackenzie”, ”The Dalmore King Alexander”, ”The Dalmore Castle 
Leod” & ”The Dalmore Valour”, i The Dalmore, The Collections, https://www.thedalmore.com/the-
collections/legendary-releases/mackenzie; https://www.thedalmore.com/the-collections/the-principal-
collection/king-alexander-iii; https://www.thedalmore.com/the-collections/legendary-releases/castle-leod; 
https://www.thedalmore.com/the-collections/travel-exclusive/valour [Hämtad 2017-05-03]. 
110 The Dalmore (2017), The legend of the brave, https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave [Hämtad 
2017-05-03]. 
111 The Dalmore (2017), The legend of the brave, https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave [Hämtad 
2017-05-03]. 
112 The Dalmore (2017), The legend of the brave, https://www.thedalmore.com/the-legend-of-the-brave [Hämtad 
2017-05-03].  
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whisky. Han stadgade sig därför i ett avskilt område med hårdförlig miljö.113 Det 

kommersiella bruket av historia och modet sammankopplas till destilleriets första 

upphovsman. Whiskydestilleriets budskap är därmed: när och där ingen annan vågade, gjorde 

Matheson och The Dalmore det. Valet av att använda sig av Mathesons engagemang och 

prestation cementerar, i likhet med Colin av Kintails mod, destilleriets profilering.  

      The Dalmore beskriver sig även som banbrytande vid bruket av destilleringspannor av 

olika former och storlekar. Whiskydestilleriet menar att pannornas variationer skapar en mer 

komplex whiskykaraktär, trots att konventionen talar om att pannor ska vara likdana till form 

och storlek.114 Även om modet inte är lika explicit i det här avseendet, upplevs det som att 

The Dalmore framställer sig som är ett av sitt slag eftersom de vågar gå mot strömmen. Det 

historiska motivet är inte heller särskilt flagrant, annat än att det kan argumenteras för att 

kittelpannor historiskt sett varit/är nästintill likadana vid whiskyproduktion, även om de 

skiljer sig från destilleri till destilleri.  

 

8.2.3 George Smiths avtryck – ”originalet” och dess långa historik 

Det kommersiella historiebruket i samband med aktuella whiskyprodukter i The 

Glenlivets ”Our whisky” är inte särskilt påtagbart, med undantag för två whiskyprodukter. 

      The Winchester Collection 1964 är en produkt som lagrats av Bill Smith Grant – The 

Glenlivet upphovsmans sista släkting. Med sin mognadstid på 50 år och begränsade upplaga 

är den unik och en i sitt slag. The Glenlivet Founder’s Reserve har istället producerats för att 

fånga essensen i George Smiths visioner. När George Smith påbörjade whiskydestillering 

tenderade han att använda träfat av olika åldrar. The Glenlivet anammar idag den traditionen 

och lagrar whiskyprodukten på fat med varierande åldersspann. The Glenlivet Founder’s 

Reserve beskrivs som en single malt med en likartad smakprofil – om än med en modern twist 

– som George Smith skapade 1824.115 

      The Glenlivet Founder’s Reserve är en hyllning till förgrundsgestalten George Smith. The 

Glenlivet använder tillika upphovsmannens lagringstekniker och smakprofil vid produktionen 

av drycken. Den historiska kopplingen är i det här avseendet sålunda kopplat till ett av 

whiskydestilleriets ursprungliga karaktär och Karlssons bemärkning tradition. Det är George 

                                                 
113 The Dalmore (2017), The art of The Dalmore, https://www.thedalmore.com/the-art-of-the-dalmore [Hämtad 
2017-05-03]. 
114 The Dalmore (2017), The art of The Dalmore, https://www.thedalmore.com/the-art-of-the-dalmore [Hämtad 
2017-05-03]. 
115 The Glenlivet (2017), ”The Winchester Collection 1964” & ”The Glenlivet Founder’s Reserve”, i The 
Glenlivet, Our whisky, https://www.theglenlivet.com/the-winchester-collection-1964/ [Hämtad 2017-05-03]. 
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Smith som är i fokus av whiskyproduktens beskrivning och en bidragande faktor till 

whiskydestilleriets prägel.        

      Vikten i The Glenlivets historiebruk i The Winchester Collection 1964 ligger i att belysa 

whiskyproduktens unika egenskaper. Det sker delvis genom att belysa Grant Smith, men 

främst på grund av whiskyns ålder, exceptionella karaktär och smak. Autenticitet är ett av det 

kommersiella historiebrukets främsta bemärkningar och här förtydligas det. Produktens 

karaktäristika frambringar affekter av något genuint och autentiskt, vilket kan höja någon 

slags ”kvalitetsgaranti” hos mottagare och potentiella konsumenter.  

      Kopplingar till ledmotiven George Smiths mod (och efterkommande släktingar som Bill 

Smith Grants), hårda arbete och engagemang för whiskydestilleriet, första 

destilleringslicensen i Speyside 1824, patenten på The Glenlivet 1884, ”200 år” 

och ”originalet”, är påtagliga i en majoritet av artiklar i ”History” och ”Craft”. Artiklarna 

skiljer sig något i innehåll och har att göra med The Glenlivets huvudchefers 

experimenttillverkning av smuggel-whisky, presentation av George Smith, diverse historiska 

fynd, Skottlands whiskyregioner, skillnader mellan whiskytyper, produktionen av single malt 

och kylfiltrering.116  

      De återkommande motiven kan ses utifrån flera olika aspekter. Det går att utröna hur 

historiska skeenden används för att belysa The Glenlivets arv och ursprung. Det sker i 

samband med destilleriets whiskytillverkning eller identitetsskapande- och befästning. The 

Glenlivet vill hålla de ursprungliga traditionerna vid liv och profilerar sig även vid dem. Tack 

vare förhållningen till förgrundsgestalten och dennes ambitioner och ursprungliga profil, 

genererar destilleriet en bild av att vara angelägna om traditioner och historien bakom 

varumärket. Kopplingarna till tradition är en utgörande faktor för det kommersiella 

historiebruket.  

      The Glenlivet anspelar också på sin långa historik. Gång på gång preciserar destilleriet 

stadfästningen av den lagliga licens, 1824, eller det faktum att nästan 200 år har passerat. The 

Glenlivet startade med ”det” – originalet – i Speyside för nästan två sekel sedan. Det är nästan 

200 år med fram- och motgångar, passion, ambition, precision och kärlek för 

                                                 
116 The Glenlivet (2017), ”Smugglers’ Ruin”, ”George Smith courageous original”, ”It all comes back to the 
original”, ”5 unusual items from The Glenlivet’s archive”, ”The whisky regions of Scotland”, ”Whisky, whiskey, 
bourbon, rye”, ”How to make our exceptional single malts” & ”Chill filtration: what it is and why we use it”, i 
The Glenlivet, History & Craft, https://www.theglenlivet.com/smugglers-ruin/; 
https://www.theglenlivet.com/george-smith-courageous-original/; https://www.theglenlivet.com/it-all-comes-
back-to-the-original/; https://www.theglenlivet.com/five-unusual-items-from-the-glenlivets-archive/; 
https://www.theglenlivet.com/the-whisky-regions-of-scotland/; https://www.theglenlivet.com/whisky-whiskey-
bourbon-rye/; https://www.theglenlivet.com/how-to-make-our-exceptional-single-malts/; 
https://www.theglenlivet.com/chill-filtration-what-it-is-and-why-we-use-it/ [Hämtad 2017-05-03]. 
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whiskyhantverket. Den här typen av kommersiellt historiebruk fångar en slags befästning av 

destilleriets kunskaper, erfarenheter och ”grandiositet”. Det bidrar till en genuin bild av 

varumärket och dess hantverk, vilket kan vara en fördel i konsumtionen av whiskydestilleriets 

produkter och konsumenters perceptioner om destilleriets image. 

      The Glenlivet utnyttjar även George Smith i samband med en whiskyteknik, i det här fallet 

kylfiltrering, som inte fanns tillgänglig för upphovsmannen. Innovationen speglar 

whiskydestilleriets teknologiska framfart. Det kan betraktas som motsägelsefullt och 

paradoxalt, i och med att destilleriet i övrigt värnar om traditionella tekniker och smaker, men 

också som utvecklande och nyskapande eftersom The Glenlivet argumenterar för teknikens 

inverkan på sin whisky. Gränsen mellan att hålla traditionerna vid liv och införlivningen av 

nya tekniska aspekter är hårfin. 

 

8.2.4 Kuriosum  

Historiska motiv och kuriosums involveras i flera av artiklarna under ”History”. Gemensamt 

för dem är säregna och betydande händelser eller ting, som på ett eller annat sätt kan 

inkorporeras i historiska kontexter.  

      I relation till mot- och framgångar berörs kända slag eller händelser och George Smith och 

hans släktingars innovativa satsningar i företaget. Historiska associationer i 

whiskydestilleriets historik består av krig, däribland första- och andra världskriget, slaget vid 

Waterloo 1817 och Napoleonkrigen, men också av amerikanska förbudstiden och den stora 

depressionen. De här associationerna fungerar som viktiga milstolpar och bidrag i The 

Glenlivets företagsutveckling.117 

      Andra exempel är unika föremål som kan sammankopplas med The Glenlivet. Det är 

beviset för patenten 1884, en gammal uniform som tillhört George Smiths ättling, en 

whiskyflaska som medverkat i filmen Mummy från 1997, en raritetsflaska och en artikel, från 

1834, som förgrundsgestalten författat. Ett av de äldsta och mest värdefulla noteringarna 

destilleriet har är dock ett brev skrivet av Charles Dickens, författaren av Oliver Twist, 1852. I 

brevet ska Dickens bland annat diskuterat destilleriets goda whiskysmak.118  

                                                 
117 The Glenlivet (2017), ”How our journey has sharpened our craft”, ”George Smith courageous original”, ”The 
House That Whisky Built” & ”The Pullman Connection”, i The Glenlivet, History, 
https://www.theglenlivet.com/how-our-journey-has-sharpened-our-craft/; https://www.theglenlivet.com/george-
smith-courageous-original/; https://www.theglenlivet.com/the-house-that-whisky-built/; 
https://www.theglenlivet.com/the-pullman-connection/ [Hämtad 2017-05-03]. 
118 The Glenlivet (2017), ”5 unusual items from The Glenlivet’s archive” & ”Charles Dickens raises a dram”, i 
The Glenlivet, History, https://www.theglenlivet.com/five-unusual-items-from-the-glenlivets-archive/; 
https://www.theglenlivet.com/charles-dickens-raises-a-dram/ [Hämtad 2017-05-03]. 
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      Övriga historieassociationer är destilleriets ”Honorary Guardians”. Det består av kvinnor 

och män som på något vis anammat och förkroppsligat whiskydestilleriets upphovsmans 

ursprungliga anda, genom att ”skapa historia” i olika fält världen över. Fyra manliga 

historieskapande aktörer presenteras.119  

      De historiska associationerna, i samband med kuriosum, kan relateras till olika strategier 

av det kommersiella historiebrukets samband med kultur. Vedertagna slag eller händelser är 

viktiga för whiskydestilleriets identitet och utveckling och eventuellt även för skotsk (och 

irländsk) whiskyhistorik. De förnims i synnerhet som intressanta och fyndiga element i The 

Glenlivets bakgrund, eftersom kopplingarna är allmänt kända. Det uppmärksammar ögat och 

inger en känsla av fascination; vilka kan ses som två viktiga utgångspunkter i marknadsföring 

(av whisky). 

      The Glenlivets unika föremål kan också betraktas som taktiska drag i marknadsföringen av 

whiskydestilleriet. Det bibringar en föreställning om att destilleriet är måna om att 

marknadsföra sina särskilda drag, emedan det är föremål och uttalande som är specifika för 

The Glenlivet. ”Honorary Guardians” knyts istället samman av att individerna själva 

har ”skapat historia” - precis som George Smith gjorde med ”originalet”. Även om det inte är 

en fråga om destilleriets historik, är det här kommersiella historiebruket också strategiskt, 

sedermera ”Honorary Guardians” är berömda historisk figurer som satt spår i varierande 

domäner. 

 

9. Diskussion och slutsatser 

Kommersiellt historiebruk florerar på varierande och likartade sätt i Bushmills, Jameson, The 

Dalmore och The Glenlivets marknadsföring av whisky. Sammanfattningsvis spelar irländsk 

respektive skotsk historia en viktig roll i whiskydestilleriernas utgångspunkter för 

kommersiellt historiebruk. En anmärkningsvärd likhet är Jameson, The Dalmore och The 

Glenlivets återkommande förbindelser till whiskydestilleriernas upphovsmän.  

      John Jameson, Andrew Matheson, bröderna Mackenzie och George Smith 

utnyttjas strategiskt utifrån i huvudsak två aspekter. För det första benämns, direkt och 

indirekt, upphovsmännen i relation till destilleriernas whiskyprodukter och centrala delar i 

tillverkningsprocessen av whisky. Whiskydestillerierna styrker därmed sina specifika 

                                                 
119 The Glenlivet (2017), ”Honorary Guardian: Charles Rennie”, ”Sir John Lubbock: Honorary 
Guardian”, ”Tom Morris: Honorary Guardian” & ”Alan Turing: Honorary Guardian”, i The Glenlivet, History, 
https://www.theglenlivet.com/honorary-guardian-charles-rennie-mackintosh/; https://www.theglenlivet.com/sir-
john-lubbock-honorary-guardian/; https://www.theglenlivet.com/tom-morris-honorary-guardian/; 
https://www.theglenlivet.com/alan-turing-honorary-guardian/ [Hämtad 2017-05-03].  

https://www.theglenlivet.com/honorary-guardian-charles-rennie-mackintosh/
https://www.theglenlivet.com/sir-john-lubbock-honorary-guardian/
https://www.theglenlivet.com/sir-john-lubbock-honorary-guardian/
https://www.theglenlivet.com/tom-morris-honorary-guardian/
https://www.theglenlivet.com/alan-turing-honorary-guardian/
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whiskyprodukter, särskilda tekniker och/eller karaktäristiska i respektive whiskys smakprofil. 

För det andra betonas upphovsmännens medverkan till destilleriernas ursprungliga prägel. Det 

är i fråga om förgrundsgestalternas hårda arbete och företagsutveckling. I det här avseendet 

sker olika betoningar på upphovsmännens (och eventuella efterkommande släktingars) bidrag, 

men principen är densamma. Följande två aspekter medför till att destillerierna verkar för sitt 

ursprung och sina traditioner. Det är viktiga beståndsdelar i profileringen och 

identitetsskapandet- och befästningen av och för samtliga whiskydestillerier. I förhållande till 

Klas-Göran Karlssons resonemang är tradition påfallande i kommersiellt bruk av historia, och 

i de här avseendena förtydligas det markant. 

     En av orsakerna till Bushmills frånvaro av upprepande kopplingar till sina upphovsmän, 

Sir Thomas Philips och Hugh Anderson, är förslagsvis dessas (och efterkommandes) 

bristfälliga tillföring av betydelsefulla utvecklingar för destilleriet. Bushmills månar dock om 

sin profilering och identitet. Destilleriet utnyttjar istället sin långa historik och proklamerar 

flera gånger för 1608, oberoende om varumärket var uppfört då eller ej. Jameson och The 

Glenlivet berör årtal frekvent med. För dessa whiskydestillerier är framförallt 1780 respektive 

1824 väsentliga. I allmän bemärkelse används årtalen taktiskt för att förnimma uppföringen 

av destillerierna och deras långa historik. 

      I fråga om aktuella whiskyprodukter är gemensamma faktorer för Bushmills och Jameson 

uttalanden om klassiska, tidlösa och ikoniska whiskyprodukter, men också poängteringar av 

whiskytyper som kan förankras med irländsk whiskyproduktion och irländsk whiskys 

allmänna smakprofil. I relation till Karlssons diskussion kring det kommersiella historiebruket 

kan det här sammanföras med autenticiteten i och för whiskyprodukterna. Det anammas med 

andra ord en slags gammal, genuin och uppskattad känsla för irländsk whiskys smakprofil och 

produktion. The Glenlivet talar visserligen för att destilleriet och dess whisky är ”originalet”, 

men sker snarare som en betoning av den första lagliga destilleringslicensen i Speyside och en 

hänvisning till att vara en whiskystandard.  

      Jameson, The Dalmore och The Glenlivet påbjuder, till skillnad från Bushmills, 

reklammaterial av kommersiell karaktär via hyllningar i sina presentationer av utvalda 

whiskyprodukter. Jamesons tribut sker gentemot St. Patricks Day, Irlands nationaldag, och 

indirekt skyddshelgonet Sankt Patrick. På följande vis inkluderas en indikation för hemlandet, 

men också till en av whiskyhistoriens- och legendernas frontfigurer. De skotska 

whiskydestillerierna, The Dalmore och The Glenlivet, hyllar istället upphovsmännen och 

whiskyhantverket. The Dalmore poängterar klanen Mackenzie otaliga gånger och lyfter fram 

bröderna Mackenzies bragder. The Glenlivet belyser antingen grundaren George Smith eller 
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whiskyhantverket. Det är föga förvånande att de här faktorerna markeras i de skotska 

whiskydestillerierna, sedermera de brukas för att legitimera sig själva på övriga håll.        

      Kommersiellt historiebruk i samband med historiekulturella artefakter eller kuriosum är 

iögonfallande i Bushmills och The Glenlivets marknadsföring av whisky. Destilleriernas 

innehåll skiljer sig, men den övergripande poängen är att båda utnyttjar det faktum. Litterära 

verk, filmproduktioner, unika fynd, historiska figurer, tillställningar eller händelser är element 

som platsar inom ramen för kultur och kuriosum. Oberoende om alla element är allmänt 

kända och vedertagna eller ej, är den här typen av kommersiellt historiebruk i 

whiskymarknadsföring användbart. Det skapar inte bara ett intresse, utan upplevs också som 

ett roligt inslag i reklamen. Till skillnad från Bushmills och The Glenlivet, är gemensamt för 

Jameson och The Dalmore användandet av ”kulturnationella” grunddrag. För att utforma 

historia av betydelse för profileringen av sig själva och sina särskilda whiskyprodukter, utgår 

destillerierna från familjemotton, symboler, myter och legender.  

      I Bushmills, Jameson och The Glenlivets reklammaterial är frånvaron av implementationer 

kring tidigare produktioner av whisky märkbar. Det är utifrån ett perspektiv inte särskilt 

konstigt, eftersom destillerierna fastslår sig vid uppförandet av respektive whiskyvarumärke- 

och destilleri. Å andra sidan accentuerar Bushmills ständigt 1608, men införlivar ingenting om 

produktionen från årtalet. John Jameson arbetade på samma whiskydestilleri innan han 

övertog kontrollen och ägandet av det. Om denne fick med sig utmärkande idéer och 

kunskaper därifrån, vilket inte är orimligt, nämns inte. The Glenlivet hade en pågående illegal 

whiskyproduktion, innan George Smith fick laglig licens, men berör det inte. Exemplen kan 

bero på avsaknaden av information, men också på viljan och medvetandet av att ignorera 

väsentliga insikter och fakta. Om det senare antagandet är riktigt, har det kanske att göra med 

faktorer som kan undergräva destilleriernas självpåtagna imposanta profiler. 

      Några viktiga ståndpunkter sammanfaller i relation till tidigare forsknings resultatdelar. 

Tannerfalks konklusioner kring manlighet och Trenters slutsatser kring skandinaviska 

historiekulturers maskulina dominans aktualiseras i studien. Treenigheten – nationen, 

manligheten och döden – är tydligast i The Dalmores marknadsföring. Mackenzie-hövdingens 

hjältedåd, kung Alexander III:s nära dödsfall och den indirekta nationsförbindelsen är 

faktorerna som relateras till hembygden, familjen och offerviljan. Andra aktörer som lyfts 

fram i The Dalmores marknadsföring av whisky är också män, trots att exempelvis en kvinna 

ska ha underhållit destilleriet i ett decennium.  

      I övriga destilleriers marknadsföring är kommersiellt historiebruk också influerat av 

manliga aktörer eller maskulinitet. Bushmills och The Glenlivet berör exempelvis krig och 
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samtliga destilleriers upphovsmän, chefer och släktingar som omnämns är män. I samband 

med förgrundsgestalterna betonas ofta den hårt arbetande mannen och dennes ambitioner och 

bedrifter i destilleriernas utveckling. Andra exempel är när Bushmills och The Glenlivet lyfter 

fram några av litteraturhistoriens berömda verk, varav alla är författade av män. The Glenlivet 

presenterar även ”Honorary Guardians” genom att hävda att det handlar om betydande 

kvinnor och män som skapat historia, men presenterar i själva verket endast figurer av det 

tillsynes manliga könet. Enligt Trenter framhävs det kvinnliga könet som passivt eller sexuellt 

i samband med skandinaviska historiekulturer. Det kan innebära att även om kvinnor och 

kvinnlighet hade en större plats och roll i aktuell marknadsföring, skulle den historiska 

framställningen inte nödvändigtvis vara likadan som den manliga. Resultatet av det kan 

förankras i social konstruerad maskulinitet respektive femininitet.  

     Kommersiellt historiebruk i whiskydestilleriernas marknadsföring av whisky är således 

präglat av mannen som norm. Dominerande attribut som cirkuleringar kring män och 

maskulinitet kan bero på bland annat två orsaker. Det är för det första väsentligt att begrunda 

huruvida aktuella destilleriers PR-ansvariga eller motsvarande är förtrogna med nationella 

historieskrivningar eller ej. Historia har genom tiderna skrivits av män, om män och till män. 

Kvinnohistoria, genusteorier och maskulinitetsforskning är sena tillskott i historieskrivning. 

Historiekulturella artefakter är ofta beroende av aktörer eller nationsförbundna organisationers 

värderande affekter, i samband med vilken historia som ska uppmärksammas i exempelvis ett 

forum eller samhälle. Det är därför varken orimligt eller omöjligt att destillerierna, omedvetet 

eller medvetet, anammar en historieframställning präglat av den manliga norm som existerar. 

Det kan i sin tur delge ett visst uttryck för en specifik målgrupp av konsumenter, i det här 

fallet män.  

      Destilleriernas kommersiella historiebruk kan för det andra vara utmärkande av en manlig 

norm av logiska faktorer. Det är inte helt osannolikt att en majoritet av de historiska 

associationer destillerierna tillhandahåller innehar exempelvis manliga aktörer. Historiebruk 

avser inte att granska vad som är eller inte är inom ramen av historiskt korrekthet. Om det 

emellertid antas att samtlig information som är påtaglig i destilleriernas marknadsföring inte 

är fabricerad, är manlighetsnormen i informationsflödet kanske inte helt otroligt. Jag har 

ändock inte analyserat mitt reklammaterial utifrån ett genusperspektivs premisser. Det innebär 

att det kan finnas en mer eller mindre påtaglig och tongivande bild än den aktuella 

manlighetsnormen som presenteras.  

      Samuelsons upptäckt om historiebruk i pubar och ölbryggeriers referens till en historisk 

lag kring öltillverkning är inte särskilt relevant. Den här studien utgår inte från granskning av 
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whisky i pubmiljöer och en specifik whiskytillverknings-lag nämns inte i aktuella destilleriers 

marknadsföring. Samuelson, Tannerfalk och Blombäck och Brunninges slutsatser kring 

utnyttjandet av en lång historik är däremot aktuellt, direkt och indirekt, i samtliga destilleriers 

marknadsföring. Det sker delvis genom hänvisning till betydande årtal och familjers 

äganderätt i whiskydestillerierna, men också via upprepningar av flera års arbete, 

engagemang och erfarenheter. Betoningen av en lång historik stärker tilltron för destilleriernas 

hantverk och kunskaper inom whiskyproduktion, vilket i förlängning kan skapa en tillförlitlig 

bild hos konsumenter och en ökad försäljning. Förstärkning av familjers äganderätter i 

företagen, i kombinationen av en lång historik, är en konklusion som sammanfaller väl med 

både Samuelson och Tannerfalks resonemang. 

      Tannerfalks slutledning kring whiskydestilleriers kopplingar mellan historia, 

tillverkningsprocesser och ursprung är också överensstämmande i den här studien. 

Destilleriernas kommersiella historiebruk inkluderar, med mer eller mindre poängtering av 

vissa element, historiska bakgrunder, diverse whiskytekniker- och typer och varierande 

markeringar av härstamning och etablering. Samtliga element bidrar till profileringen av 

destilleriernas historiska identitetsskapande. Det kan sättas i förbindelse med Samuelsons 

diskussion om sambandet mellan existentiellt och kommersiellt historiebruk. Vi lever i en 

föränderlig värld där förankringar till det förflutna många gånger inger en känsla av trygghet. 

I den här studien handlar existentiellt historiebruket om destilleriernas behov av att minnas sin 

historia, och sätts kontinuerligt i förbindelse till vilka de är idag. I regel utgörs därför 

existentiella historiereferenser av sådant som berör destilleriernas företagshistoria. Det 

florerar kring bland annat följande: förgrundsgestalternas etablering av destillerierna och 

deras utmärkande bidrag i företagsutvecklingen, eller väsentliga skeenden eller slag som 

påverkat destilleriernas produktion och identitet. Kommersiellt och existentiellt historiebruk i 

whiskydestilleriernas marknadsföring verkar antingen parallellt eller också överlappar de 

varandra. Med sin traditionsförbundenhet skapar det förflutna en stabil, förtröstansfull och 

harmonisk affekt, vilket uppfattas och utnyttjas tack vare kombinationen av de här två 

historiebruken. 

      Det är möjligt att sammankoppla flera av Blombäck och Brunninges slutledningar om 

historieanvändning i företag och organisationers marknadsföring. Historiska personer, 

händelser, företagshistoria, symboler och myter är, mer eller mindre, påtagliga i Bushmills, 

Jameson, The Dalmore och The Glenlivets marknadsföring. Samtliga strategier fungerar som 

ett tillvägagångsätt för att legitimera en identitet och/eller betona tradition och ursprung. 

Blombäck och Brunninges menar dessutom att det är en fördel om interna och externa 
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publiker är någorlunda förtrogna med den historia som brukas, eftersom det kan stödja 

identitetsskapandet. Destillerierna utnyttjar många gånger välkända verk, krig eller andra 

associationer. Det är till deras fördel, eftersom det kan skapa ett reliabilitet hos konsumenter 

och mottagare. Destillerierna utnyttjar således ett slags historiemedvetande, där ett 

igenkänningsbart historiebruk funktionerar som ett verktyg för att sammanföra det förflutna, 

nuet och framtiden.  

      Samuelson konstaterar även att kommersiella historiebruk kring marknadsföringen av öl 

sker främst via en monumentalistisk historieskrivning, och i den här studien är det 

omisskännligt. Destillerierna marknadsför sin whisky utan någon som helst problematisering 

av det, genom att proklamerar för sin säregenhet, originalitet och storslagenhet i smak och 

produktion. När destillerierna ponerar för allmänt vedertagna historiereferenser samt 

inkluderar egen historiebakgrund, kan de också utmärka sig från konkurrenter i 

dryckesmarknaden. Särskiljandet används som ett verktyg för att skapa en säregen bild av 

respektive whiskydestilleri, vilket också kan utnyttjas i samband med konsumenters intresse. 

      I likhet med Tannerfalks studie, åsidosätts även alkoholens negativa aspekter. Det är 

whiskydestilleriernas monumentalistiska historieskrivning som är i centrum för försummandet 

av alkoholens ofördelaktiga och ogynnsamma effekter. Dessa historiekulturella artefakter –

exempel av ”västvärldens” whiskyreklamer – fokuserar på att marknadsföra sig på bästa 

möjliga sätt utifrån villkoret att attrahera så många konsumenter – i synnerhet manliga – som 

möjligt, utan ett utpekade av spritdryckens allvarliga konsekvenser. Historia utnyttjas därmed 

inte bara i anslutning av Karlssons beskrivning av det kommersiella historiebrukets positiva 

bemärkningar – kultur, autenticitet och tradition – utan utövar även inflytande på människors 

emotionella krafter. När marknadsföring utvecklar tillmötesgående känslor hos konsumenter 

kan det generera till såväl ökad försäljning som informationsspridning. Det är inte särskilt 

överraskande att destilleriernas marknadsföring tillhandahåller en sådan inställning eller ett 

sådant maktutövande, sett till det uppenbara faktum att det är reklam.  

      Whiskydestilleriernas marknadsföring riktar sig möjligen även in på tvättäkta 

whiskyentusiaster och presumtiva whiskydebutanter. Dagens nationella och internationella 

whiskysfärer- och marknader ingjuts trots allt av modenycker och sprids alltmer i kulturella 

domäner. Att dricka respektive producera whisky är en konstform i sig och det har nästan 

aldrig tidigare varit så inne med whiskymässor-, provningar- och samlingar. Historiska 

kopplingar kan sålunda understödja en utvidgande bild hos genuina fantaster och noviser, tack 

vare förstärkningar av exempelvis goda whiskyhantverk.  

      Det är i själva verket inte helt möjligt att tala för hur eller om människor uppfattar 
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kommersiellt historiebruk, sedermera undersökningen inte åsyftar till konsumtionen av 

whisky eller konsumenters perceptioner om historia i marknadsföring av spritdrycken. 

Samuelson hävdar emellertid att kopplingen mellan historia och öl inte är unik, utan bör 

övervägas som ett exempel av historiebruk i livsmedel. Sett till delar av Tannerfalks resultat 

och den här studiens slutledningar stämmer hypotesen; marknadsföringens potential är en 

källa för livets vatten. 
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Bilaga 1 – Whiskytermer och skotska whiskyregioner 
Whiskyregionerna i Skottland är omdiskuterade eftersom indelningarna inte alltid är helt 

självklara. Det finns otaliga diskussioner om vilka som är whiskyregioner repsektive 

whiskydistrikt/underregioner. De officiella whiskyregionerna i Skottland betraktas i regel som 

Lowland (Lågländerna), Highland (Högländerna), Islay och Campeltown. Det finns sedan 

whiskydistrikt (eller whiskyregioner beroende på olika källor) som fungerar som 

underregioner till de övriga. Whiskyregioner och whiskydistrikt innehar olika smakprofiler, 

och kännetecknas av exempelvis friskhet, fruktighet, rökighet, sötma eller oljighet, tack vare 

skiftande naturtillgångar, väderlag, destilleringstekniker, lagringstraditioner etcetera.121  

 

Whiskydistrikten/underregionerna beskrivs nedan, men observera att det ibland görs fler 

kategoriseringar. Speyside och Islands (Öarna) är exempelvis två whiskydistrikt som ofta ses 

som enskilda whiskyregioner.  

 

Higlands 

- Northern Highlands  

- Western Highlands 

- Eastern Highlands 

- Southern Highlands 

- Speyside  

 - Islands 

 

Whiskytyper 

Maltwhisky = Maltwhisky är whisky som framställts av en enda sädesråvara, mältat korn, via 

dubbel- eller trippeldestillering. Maltwhisky lagras minst tre år på ekfat. Dess doft, smak och 

arom betraktas som både överlägsen och mer komplex i förhållande till grainwhisky. 

Maltwhisky delas i huvudsak in i single malt och vatted malt.122 

 

Single malt = Maltwhisky som produceras vid ett destilleri, med enbart mältat korn och i pot 

stills.123 

 

                                                 
121 Se Ellsberger (1999); Laurin (2003); Westerlund (2013). 
122 Ellsberger (1999), s. 375.  
123 Ellsberger (1999), s. 375. 



 43 

Vatted whisky = En blandning av två eller fler maltwhiskys.124 
 

Grainwhisky = Grainwhisky är ett sädeswhisky som består av olika typer av omältat 

spannmål som blandas med en mängd omältat och mältat korn. Grainwhisky framställs 

genom kolonndestillation och är billigare att tillverka än maltwhisky.125  

 

Blended whisky = Kortfattat är blended whisky en blandning av maltwhisky och 

grain/sädeswhisky. Blended whisky är billig att framställa i volym. Whiskyblandaren, eller 

blendern, har i upgift att skapa en ”homogen” produkt utifrån övriga utvalda whiskytyper.126 

 

(Single) Pot still-whisky = Whisky som framställs av såväl mältat som omältat korn genom 

destillering av kittelpannor. Single pot still-whisky kommer, i likhet med single malt, från ett 

destilleri.127 

 

Bourbon = En amerikansk whiskytyp som baseras på majs. Bourbon måste enligt lag kommer 

från USA och inneha minst 51% majs och maximalt 80% majs. Bourbon måste även lagras på 

kolade ekfat och ha 40% alkohol vid buteljering.128 

 

Majswhisky = Whisky som innehåller minst 80% majs. Lagras i regel på fat som inte är 

kolade.129 

 

Övrigt 
Kittelpanna/Pot skills = Kittelpannor, eller pot stills, är i regel 5-6 meter höga och gjorda av 

koppar. Koppar är smidigt att bearbeta och leder värm bra. Det finns förstås pannor i olika 

storlekar och av material som exempelvis mässing. Kittelpannor består av tre huvuddelar: 

kropp, hals med kondens- och avtappningsrör och kondensor. Pannorna används vid 

destillering av maltwhisky.130 

                                                 
124 Ellsberger (1999), s. 375. 
125 Ellsberger (1999), s. 125 ff.  
126 Ellsberger (1999), s. 129 f.  
127 Master of malt (2017), Irish Single Pot Still Whiskey, https://www.masterofmalt.com/country-
style/irish/single-pot-still-whiskey/ [Hämtad 2017-04-27]. 
128 Ellsberger (1999), s. 122.  
129 The whisky exchange (2017), Corn whiskey American whiskey, 
https://www.thewhiskyexchange.com/c/637/corn-american-whiskey [Hämtad 2017-04-27]. 
130 Laurin (2003), s. 24; Ellsberger (1999), s. 89.  

https://www.masterofmalt.com/country-style/irish/single-pot-still-whiskey/
https://www.masterofmalt.com/country-style/irish/single-pot-still-whiskey/
https://www.thewhiskyexchange.com/c/637/corn-american-whiskey
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Kolonnapparat/Patent skills/Coffey stills = Kolonnapparater är vanligtvis cirka femton meter 

höga och klädda i koppar. Denna typ av apparat brukas vid destillering av grainwhisky och 

verkar både snabbare och med större mängder än kitelpannor. Kolonnapparater består i 

huvudsak av följande delar: destillerikolonn, rektificerkolonn, kondensor, inkylare, 

drankavlopp och spritavlopp.131 

 

Uisghe beatha /Usiquebaugh = Gaeliska för livets vatten. Stavningen skiljer sig beroende på 

gaelisk språkinriktning. Uisghe beatha har möjligen fått sin ursprungliga betydelse från 

latinets aqua vitae. Ordet ”uisghes” (gaeliskans ”vatten”) moderna prägel är whisky.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
131 Ellsberger (1999), s. 126 f.  
132 Laurin (2003), s. 6 ff.  
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Bilaga 2 – Whiskyproduktion: skotsk maltwhisky och irländsk whiskys 

smakprofil 
Produktionen av whisky startar i regel med vatten och något sädesslag. Whiskydestilleriers 

vatten kommer ofta från lokala källor.133 Den vanligaste råvarutypen är korn, men det är 

förstås möjligt att producera whisky med andra sädeslag och råvaror. Amerikansk bourbon 

och majswhisky är ett par exempel.134 Anledningen till att både irländare och skottar började 

att brygga whisky med korn var på grund av naturtillgångar i landstrakterna, men också på 

grund av dess höga sträkelse som lätt kan omvandlas till jäsbart socker.135 Whisky från 

Skottland fördelas i huvudsak i maltwhisky, grainswhisky och blended whisky.136 Den 

whiskyproduktion som presenteras här är en kortfattad och förenklad version av tillverkning 

av skotskt maltwhisky. Följande processer är centrala: mältning, torkning, mäskning, jäsning, 

destillering, lagring och buteljering.137  

     I första hand stöps korn för att tillverka en alkoholhaltig vört. Kornet blir vått och 

stärkelsen som utsöndras måste omvandlas till socker. Omvandlingen sker genom mältning, 

vilket innebär att kornet får gro. Idag mältar inte alla whiskydestiller själva sitt korn, utan 

färdigmältat korn inhandlas istället. En färdig råvara kan försvåra whiskydestilleriers kontroll 

över mältningsprocessen. Därefter torkas eller eldas det mältade kornet med koks, kol 

och/eller torv,i en ugn och sedermera krossas så att resultatet liknar mjöl. Ju mer torv som 

brukas, desto rökigare karaktär får whiskyn. ”Kornmjölet” blandas följaktligen med vatten så 

att sockret skiljer sig från det. Resterna silas bort och vattnet med socker kallas för mäsk – 

därav mäskning. Mäsken blandas i sin tur med jäst, vilket omvandlar sockervattnet till 

alkohol. För kort eller lång jästid kan ge whisky dålig kvalitet eftersom mäsken beblandas 

med bakterier.138 

      Alkoholen skiljs från mäsken genom kokning i destilleringspannor. Mäsken lämnas kvar 

som ånga och alkholen kokar, för att sedan kylas ned, omvandlas till vätska (igen) och 

tillvaratas. Den här proceduren upprepas en gång till139 för att alhoholen ska bli renare. 

Pannornas former och storlek, som vanligtvis håller ett lika mått per whiskydestilleri, är 

                                                 
133 Laurin (2003), s. 14 ff. 
134 Swahn, Jan-Öjvind (2017), Whisky, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/whisky 
[Hämtad 2017-04-25]. 
135 Westerlund (2013), s. 13.  
136 Swahn, Jan-Öjvind (2017), Whisky, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/whisky 
[Hämtad 2017-04-25]. 
137 Laurin (2003), s. 19 ff.  
138 Laurin (2003), s. 17-23. 
139 Laurin (2003), s. 26. I vissa delar av Skottland, särskilt Lowlands, destilleras whisky tre gånger. 
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avgörande i whiskytillverkning eftersom de bidrar med smak. I allmän bemärkelse ger en bred 

och låg panna kraftigare och fetare whiskysmaker, medan en smal och hög panna ger 

fruktigare och renare whiskysmaker.140 

      Efter en andra destillation lagras alkholen på någon sorts ekfat i minst tre år. Fatens ålder, 

träartens karaktär, plankornas tjocklek och fatlagringsplatsens omgivning är några väsentliga 

faktorer vid fatlagring. Dessa variabler utsöndrar skiftande typer av smak, doft och färg till 

whiskyn som lagras. Vanliga fattyper är spanska sherryfat och amerikansk ek.141 

      Det är inte alltid whiskydestillerierna själva som buteljerar sin whisky, utan istället köps 

tjänstsen utifrån. Vid buteljering av whisky späds alkoholen ibland ut med vatten, tillsätts med 

karamelliserat socker och/eller färgsätts med karamellfärg. Vatten används inte sällan av 

buteljeringsproducentens vatten, vilket påverkar såväl smak som doft. Det är även vanligt att 

kylfilltrera whisky i samband med buteljering. Spritdryckens utseende färndras därmed inte 

oberoende hur flaskan förvaras. Det råder oenigheter om huruvida whisky ska filtreras, spädas 

ut med vatten och/eller smak- och färgsättas med socker eller ej.142 

      Idag destilleras irländsk whisky i antingen kittelpannor eller kolonnapparater. Irländsk 

whisky kännetecknas av en något lenare och lättare karaktär än skotsk whisky. Det finns 

framförallt tre skäl till det. Den första orsaken är att irländsk whisky trippeldestilleras. 

Irländsk whisky får då en högre alkoholhalt än skotsk whisky och innehar därmed en mindre 

oljig och lättare smak, men med en mer spritig prägel.143 

      Den andra orsaken utgörs av att irländska och nordiländska whiskydestellerier använder 

omältat korn i sin whiskyproduktion. Förr var skatten på mältat korn hög och för att dra ned 

på kostnaderna beblandades mältat korn med omältat. Idag hålls den traditionen vid liv 

sedermera irländska och nordiländska whiskydestillerier ämnar behålla sina seder och dess 

bidrag i smakprofilen.144  

      Den sista och tredje anledningen till att irländsk whisky skiljer sig i smak och produktion 

från skotsk (malt)whisky är frånvaron av torv. Före den amerikanska förbudstiden var 

irländsk whisky, precis som skotsk, torvrökt. Efter förbudstiden och andra världskriget 

profilerades irländsk whisky som orökt.145  

                                                 
140 Ellsberger (1999), s. 50 f; Laurin (2003), s. 24 ff.  
141 Laurin (2003), s. 27-32.  
142 Laurin (2003), s. 34 f.  
143 Westerlund (2013), s. 66 ff. 
144 Westerlund (2013), s. 68.  
145 Westerlund (2013), s. 68 f. 


