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Med utgangspunkt i semiotisk teori ser denne oppgaven på emballasjen til 0.5 liter Imsdal  

kildevann fra Ringnes. Tegnene emballasjen består av, de meningsbærende enhetene, blir  

identifisert og analysert semiotisk, og mekanismer som muliggjør meningsproduksjonen blir 

forklart. Blant tegnene som behandles finner vi det norske flagget og snødekte fjell. I analysen 

hevdes det at tegnenes referanser til myter om 'det norske' og om 'det naturlige/rene' er sentrale for  

å forstå hvordan Imsdal forsøkes distingvert fra andre, konkurrerende produkter. Myter opptrer 

som naturalisert mening, og dette blir i oppgaven belyst ved hjelp av sosialkonstruktivistisk,  

diskursanalytisk teori. Momenter som vektlegges her er hvordan tatt-for-gitt kunnskap konstitueres,  

hvordan subjekter forholder seg til diskursene gjennom rollene de tilbys, og hvordan dette kan 

tenkes å påvirke forbrukerne i flaskevann-markedet.

Innledning

I denne oppgaven vil jeg ta for meg en spesifikk kulturell tekst; emballasjen til 0.5 liter Imsdal 

kildevann fra Ringnes (se vedlegg s.11). Emballasjen som helhet, altså selve flasken, samt flaskens 

to etiketter (foran/bak) og kork, vil være oppgavens empiriske utgangspunkt. I første del, oppgavens 

hoveddel, vil jeg foreta en semiotisk analyse av ovennevnte emballasje. I et flaskevann-marked med 

et høyt antall tilbydere er profileringen av produktet, å distingvere det fra andre liknende produkter 

på en attraktiv og meningsfull måte, viktig for produsentene. I dette varesegmentet finner vi alt fra 

naturlig fransk og italiensk mineralvann til bearbeidet og smaksatt Glomma-vann. Følgelig er det 

viktig at emballasjen kommuniserer 'noe' til forbrukeren utover det selvsagte; det at den primært er 

fylt med vann. Dette 'noe' kan forstås som mening produsert av tegn, emballasjen og produktets 

tegnside, og det er denne jeg vil se på i oppgavens første del. Med utgangspunkt i semiotisk teori og 

sentrale semiotiske begreper vil jeg forsøke å identifisere og analysere tegnene som brukes, og se på 

hvilke mekanismer som ligger til grunn for at de kan produsere intendert mening. Et begrep jeg vil 

se nærmere på her er begrepet om 'myter'. Jeg anser det som interessant å se på hvordan tegnene i 

emballasjen refererer til det jeg mener er myter om 'det norske' og om 'det naturlige/rene'. Et aspekt 

ved myter er at de opptrer som naturalisert mening. Det fremstår derfor som relevant å se nærmere 

på diskursbegrepet i andre del av oppgaven, og på hvordan mening kan forstås i et diskursanalytisk 

perspektiv. Et sentralt funn fra oppgavens første del vil her bli vurdert i forhold til diskurs og 

diskursiv kamp. Etter den andre delen følger en avsluttende del der jeg oppsummerer oppgavens 

hovedmomenter. Noen sentrale begreper vil bli definert først i oppgaven, ellers blir benyttede 

begreper definert fortløpende. Jeg arbeider utfra følgende problemstilling: Hvilken mening 

produserer tegnene på Imsdal-flasken, og hvordan kan meningen som produseres forstås i et 

diskursanalytisk perspektiv?
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Meningsproduksjon og konvensjoner

At jeg i første del av oppgaven skal foreta en semiotisk analyse av Imsdal-flasken innebærer at jeg 

betrakter den i et bestemt perspektiv. Semiotikk er "læren om tegnenes betydning" (Berkaak & 

Frønes 2004:10), og et tegn kan defineres som "noe som produserer mening" (Twaites, Davis & 

Mules 2002:9). Alt vi kan oppfatte med sansene kan i utgangspunktet produsere mening, og altså 

opptre som tegn. For å kunne produsere mening består tegnet av to elementer; 'signifikant' og 

'signifikat'. Signifikanten er sanseinntrykket av tegnet, uttrykket, og signifikatet er konseptet tegnet 

viser til, innholdet. Innen semiologien er det et poeng at den konkrete tingen eller fenomenet tegnet 

refererer til, 'referenten', ikke er en del av tegnet, men ligger utenfor det. Tegnet er "en konseptuell 

enhet, en union av to konseptuelle andre" (Twaites, Davis & Mules 2002:35).

Det er i de aller fleste tilfeller ikke noe naturlig forhold mellom en signifikant og et signifikat; 

forholdet er arbitrært (vilkårlig). For at signifikanten skal kunne vise til et bestemt signifikat, det 

Twaites, Davis og Mules (2002) kaller 'signifikasjon', er brukerne av tegnet avhengige av 

konvensjoner. Hvis vi ikke er enige om hva tegnene betyr er ikke kommunikasjonen meningsfull. 

Meningen et tegn produserer er altså sosialt etablert, noe vi innenfor et kulturelt meningsfellesskap 

stort sett er enige om.

Tegn produserer aldri bare én bestemt mening, men er polysemiske (Jørgensen & Philips 1999). 

Med Twaites, Davis og Mules kan vi si at "alle tegn er plurale og konnotative" (2002:71), og en 

signifikant kan følgelig ha flere signifikater (og omvendt). Jeg vil benytte begrepene 'konnotasjon' 

og 'denotasjon' for å klargjøre dette i oppgaven. "Et tegns konnotasjoner er dets mulige signifikater" 

(Twaites, Davis & Mules 2002:60), altså de ulike 'innholdene' en signifikant kan produsere. Blant 

disse er denotasjonene de mest konvensjonsbundne signifikatene. Innenfor språket vil for eksempel 

et ords denotasjon normalt være 'ordbok-definisjonen' av ordet. Altså er "denotasjoner [..] et tegns 

mest stabile og objektivt verifiserbare konnotasjoner" (Twaites, Davis & Mules 2002:62).

Identifikasjon av signifikanter

Jeg anser den ene av etikettene for å være på flaskens fremside, da Imsdal-logoen opptar stor plass 

på denne og virker som et naturlig blikkfang, og den andre for å være på flaskens bakside, da denne 

inneholder mindre iøynefallende elementer, men mer informasjon i form av tekst. Begge etikettene 

har en dyp blå bakgrunnsfarge, det samme har korken. Over Imsdal-logoen (på den fremre 

etiketten) er det avbildet et norsk flagg, og over flagget står det 'rent norsk kildevann'. Selve flasken 

er fremstilt av lys blå plastikk, og i bunnen av flasken er det formet et detaljert og tydelig fjell som 
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stikker opp, inn i selve flasken. På innsiden av den bakre etiketten, synlig gjennom flasken og 

vannet, er det trykket et bilde av snødekte fjelltopper mot blå himmel. Disse elementene (farge, 

logo, flagg, tekst og fjell), i tillegg til teksten på den bakre etiketten og på flaskens kork, er det jeg 

anser for å være Imsdal-flaskens meningsproduserende komponenter. Første steg i analysen vil 

være av å identifisere signifikantenes mulige signifikater og å peke på hvilke av disse som fremstår 

som sentrale.

Flagg, fjell og farger

Den blå fargen på flaske, etiketter og kork er det første jeg legger merke til når jeg betrakter Imsdal-

flasken. Alle andre detaljer er enten hvite eller røde, så det er utelukkende fargene fra det norske 

flagget som blir benyttet. Den blå fargen kan som signifikant produsere en rekke signifikater. Blått 

kan konnoterer noe kongelig eller aristokratisk (kongeblått, blått blod), og forbindes ofte med den 

politiske høyresiden. Blått er også havets farge, og det er himmelen på en skyfri dag. 'Den blå 

planeten' er en betegnelse som tydeliggjør at blåfargen står i et metonymisk forhold til vannet. "Et 

metonym er en assosiering mellom begreper. Et tegn assosieres med et annet som det utgjør en del 

av, helheten av, eller en av dets funksjoner eller attributter, eventuelt et relatert konsept" (Twaites, 

Davis & Mules 2002:52). Blå farge signifikerer vann fordi havet fremstår som blått. Blått og rødt 

brukes gjerne som signifikanter på henholdsvis kalde og varme temperaturer. Blå farge konnoterer 

derfor noe kjølig (og avkjølende). Av de mulig signifikatene jeg har nevnt over er det 'vann' og 'lav 

temperatur' som fremstår som de intenderte. Det er ikke mulig å finne et tegns 'endelige' mening, og 

det kan være problematisk å konkludere med hva som er avsenders intenderte budskap. Når tegnene 

ses i relasjon til hverandre, og i forhold til konteksten de opptrer i, mener jeg like vel det er mulig å 

si noe om hvilke signifikater som fremstår som mest relevante for meningsproduksjonen. Som 

nevnt anser jeg 'vann' for å være en sentral konnotasjon for den blå fargen. Signifikatet 'vann' kan 

videre opptre som signifikant for nye signifikater, og på den måten kjedes tegn sammen. Vann er 

for eksempel en livsnødvendighet for alle organismer og kan derfor konnotere noe livbringende. 

Vann er også essensielt for at kroppen skal kunne kvitte seg med avfallsstoffer, og har følgelig en 

rensende funksjon. Også innenfor kristendommen, et sentralt element i vår kulturarv, symboliserer 

vannet renselse; særlig i forbindelse med dåp (døperen Johannes gjennomførte dåp og tilståelse av 

synder i elven Jordan, vannet er fortsatt en sentral del av dåpssermonien i dag). Det livbringende og 

rensende aspektet ved vannet er også fremtredende i en rekke kulturelle tekster, for eksempel 

livsstilsprogrammer og reklame, og en vannflaske kan fremstå som et tegn på en sunn livsstil, en 

livsstilsmarkør.
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Selve Imsdal-logoen er trykket med store, hvite bokstaver på den blå bakgrunnen. Bokstavene er 

høyere enn de er brede, og særlig M'en, men også og A'en gir utfra formen de har assosiasjoner til 

andre elementer på flasken; fjellene. Det er som nevnt trykket et bilde av snødekte fjell på innsiden 

av den bakre etiketten, og det er formet et fjell i bunnen av flasken. Bokstavene er like fjellene i 

formen, og fungerer følgelig som metaforer; de kommuniserer gjennom likhet. Med Twaites, Davis 

og Mules kan vi si at "en metafor er en implisitt eller eksplisitt sammenlikning" (2002:48), eller at 

de er en "'overføring' av uttrykk fra et innholdsfelt til et annet" (Berkaak & Frønes 2004:15).

Fjell fremheves gjerne, sammen med fjorder, som karakteristiske for den norske naturen, og bærer 

preg av å være noe i nærheten av et nøkkelsymbol for det norske. Symboler er ifølge Frønes (2001) 

tegn som knyttes opp mot fortellinger, og fjellene kan knyttes opp mot fortellinger om den uberørte 

og frie naturen, om nordmannen som naturmenneske; altså at forholdet til naturen er sentralt for 

norsk identitet og levemåte. Fjellene kan også forstås som en billedliggjøring av hvor vannet i 

flasken kommer fra. Det er 'rent norsk kildevann', som det står på etiketten, og da fremstår naturen 

som en kontrast til det kunstige og forurensede vi ellers omgir oss med; flasken inneholder rent 

vann fra den uberørte, norske naturen. Ordet 'Imsdal' er et stedsnavn som de færreste nok forbinder 

med noe annet enn kildevannet, men det at det er en 'dal' er etter min mening ikke uten betydning. 

Mer 'kjente' dalfører, som Hallingdal, Gudbransdalen eller Setesdal, konnoterer noe tradisjonelt og 

særegent, noe 'typisk norsk'. På samme vis som med fjellene kan 'dal' distingveres fra ideer om det 

urbane og det moderne.

Det norske flagget på etiketten er hva vi med Ortner kan kalle et 'nøkkelsymbol' (Ortner 1973) 

Nøkkelsymboler er symboler som "oppsummerer en kultur" (Berkaak & Frønes 2004:19), noe vi 

anser oss selv som en del av. Flagget denoterer Norge og 'alt det norske'. Flaggets status som 

nøkkelsymbol kan vi gjenkjenne ved å sette 'flagget' inn i Ortners fem kriterier for identifikasjon av 

nøkkelsymboler (Krogstad 2006); Folk forteller oss at [flagget] er viktig kulturelt sett, folk er 

positivt eller negativt engasjert i [flagget], [flagget] dukker opp i mange ulike kontekster, det er 

mange kulturelle nyanseringer rundt [flagget], og det er mange kulturelle restriksjoner rundt 

[flagget]. Ta for eksempel reglene vi har for hvordan flagget skal behandles, eller de sterke 

følelsene som ble frembragt som følge av at norske flagg tidligere i år ble brent av rasende 

folkemengder. Når flagget vårt skjendes oppfattes det som en direkte forbrytelse mot 'oss', mot 

nasjonen. Flagget brukes også flittig ved en rekke markeringer. Nasjonaldagen er et innlysende 

eksempel, men mange bruker også norske flagg for eksempel på juletreet og på kaker (kransekake). 

Vektlegging av det norske, bruken av identitetsmarkører som det norske flagget og fjellene, er sånn 

5



jeg ser det et grep for å gjøre Imsdal attraktivt i forhold til andre produkter i det samme 

varesegment, å få det til å føles tryggere, mer naturlig og kvalitativt bedre. Dette kommer tilbake til 

når jeg under skal se på myter.

En sikrere kork og en godt bevart hemmelighet

På den bakre etiketten kan vi lese følgende:

"Imsdal. Kilden til et renere liv", og ''Imsdalkilden ligger ved foten av Rondane, fjernt fra asfalt og eksos. I  

tusenvis av år har det krystallklare vannet strømmet frem i kilden, renset og filtrert dypt nede i bakken. Før 

var det bare jegere og fiskere som fikk tak i Imsdal-vann. I dag kan alle drikke det – tappet direkte fra kilden 

på flasker, så rent, friskt og naturlig som bare naturen selv kan lage det''.

Teksten vektlegger det naturlige og rene ved kildevannet, og forankrer til en viss grad andre tegn på 

flasken. Fjellene som er avbildet i etiketten er sannsynligvis del av Rondane (nasjonalpark), og 

vannet i flasken er rent fordi det er filtrert dypt nede i bakken, 'fjernt fra asfalt og eksos'. Her 

introduseres også en tidsdimensjon, et forløp som knytter en historie til kildevannet. Vannets reise 

fra fjellet gjennom bakken, og at det i tidligere kun var et fåtall jegere og fiskere som hadde tilgang 

til vannet, er historier som knytter mening til vannet. Som forbrukere får vi da tilsynelatende tilgang 

til noe eksklusivt, en hemmelighet tidligere forbeholdt noen få 'naturmennesker'. Ringnes bringer 

naturen til oss i en ellers forurenset og unaturlig hverdag. Ved å kjøpe Imsdal kan vi kan få et 

'renere liv'. En rekke adjektiver blir brukt for å forsterke budskapet; som 'renset', 'filtrert', 'rent', 

'friskt', 'naturlig' og 'krystallklart', alle å regne som positive karakteristika ved drikkevann.

På korken til Imsdal-flasken er det i tillegg til Imsdal-logoen trykket 'Sikrere kork' på rød bakgrunn. 

Hvorvidt det med dette menes at korken holder vannet inne eller forurensningen ute er noe uklart, 

men sett i forhold til at det i 2002 ved to anledninger ble funnet white spirit på Imsdal-flasker i 

butikk, er dette muligens et forsøk på å gjenvinne forbrukernes tillit til produktet. 

Etter å nå ha identifisert og sett på mulige forståelser av det jeg mener er de sentrale tegnene på 

Imsdal-flasken, skal jeg se på kodene som muliggjør tegnenes meningsproduksjon.

Koder og myter

Koder kan innenfor semiotikken forstås som "systemer som organiserer tegnene og gir dem 

mening" (Berkaak & Frønes 2004:11), eller "system[er] for fortolkning" (Frønes 2001:69). 
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Meningen tegnene produserer er avhengig av innenfor hvilket kodefellesskap de benyttes. Myter er 

dominerende koder som "overkoder et helt system med et enkelt dominerende element og en enkel 

relasjon" (Twaites, Davis & Mules 2002:67). I analysen av tegnene på Imsdal-flasken mener jeg å 

se to sentrale myter; myten om 'det norske' og myten om 'det naturlige/rene'. I følge Twaites, Davis 

og Mules (2002) kan overkodingen skje gjennom at alle relasjoner reduseres til relasjoner mellom 

to begreper (binære opposisjoner), der en kvalitet er til stede i det ene begrepet, men ikke i det 

andre. I forbindelse med de to mytene jeg her mener å finne vil dette i det ene tilfellet innebære 

kategorisering utfra opposisjonene 'norsk' og 'ikke-norsk', der det norske antas å inneha kvaliteter 

det ikke-norske mangler, og i det andre tilfellet utfra opposisjonene 'naturlig/rent' og 'kunstig/urent', 

der det naturlige/rene antas å være kvalitativt bedre enn det kunstige/urene. Det er mange aktører i 

flaskevann-markedet, og mytene det trekkes på er etter min mening sentrale for å forstå hvordan 

Imsdal profileres og forsøkes distingvert fra konkurrerende produkter; annet vann har lavere verdi 

på kontinuumet mellom de binære opposisjonene, og er følgelig mindre 'norsk' og/eller mindre 

rent/naturlig. Et trekk ved myter som Frønes fremhever er at de "naturaliserer og forklarer sosiale 

interesser og arrangementer" (2001:23), altså får mening til å fremstå som selvfølgelig og tatt-for-

gitt. For å kunne kommunisere intendert mening er avsender avhengig av at leseren kjenner kodene 

og godtar myten med klassifiseringen den tilbyr, det Twaites, Davis og Mules kaller "dominant 

lesning" (2002:92). Hvis leseren opponerer mot at det norske vannet er bedre enn for eksempel det 

italienske, eller er av den oppfatning at springvann er vel så bra å drikke som kildevann, vil ikke 

Imsdal fremstå som et attraktivt produkt. Mytene Imsdal trekker på må altså være naturalisert 

(fremstå som 'sanne') innenfor kodefellesskapet forbrukerne er en del av for at tegnene skal kunne 

produsere intendert mening. At Imsdal i 2005 hadde en markedsandel på 62% av det såkalte 

'stillvann'-markedet (BT 2006) viser at produktet anses som attraktivt. I og med at det er lite som 

skiller de faktiske produktene (vannet) fra de mange produsentene, og prisforskjellene er relativt 

små, kan dette tyde på at det er meningssiden ved produktene som legger føringer for forbrukernes 

valg, og at Imsdals referanser til 'det norske' og 'det naturlige/rene' oppleves som meningsfull.

Til nå i oppgaven har jeg sett på hvilken mening jeg oppfatter at tegnene på Imsdal-flasken 

produserer, og på hvordan den produserte meningen kan forstås i forhold til systemer av koder, der 

forskjellige kategorier tilordnes forskjellig verdi. Et trekk ved myter er som vi har sett at de fremstår 

som naturalisert mening. Hvordan mening naturaliseres, hvordan noe kunnskap opptrer som tatt-

for-gitt, skal jeg nå forsøke å belyse ved hjelp av noen grunnleggende poenger fra diskursanalytisk 

teori.
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Definisjonsmakt og diskursiv kamp

Diskursanalyse er et omfattende felt, og da plassen her er begrenset vil jeg holde meg til enkelte 

premisser jeg anser for å være delt av diskursanalytiske tilnærminger, og belyse disse med ett funn 

fra tidligere i oppgaven. En diskurs kan defineres som "en bestemt måte å snakke om og forstå 

verden [...] på" (Jørgensen & Philips 1999:1), og felles for de ulike diskursanalytiske retninger er en 

antakelse om at "måten vi snakker på ikke reflekterer verden rundt oss, identiteter og sosiale 

relasjoner på en nøytral måte, men spiller en aktiv rolle i å skape og forandre dem" (ibid). Med 

andre ord ligger mening i det sosiale, ikke i tingene selv, og vi konstruerer representasjoner av 

virkeligheten gjennom språket. Saussure, hvis teorier både semiotikk og diskursanalyse blant annet 

baserer seg på, anså språket for å være strukturert etter ett generelt system av mening (langue), der 

tegnene har sin faste plass, og får mening gjennom å være forskjellig fra alle andre tegn i systemet. 

Innen diskursanalytisk teori anser man imidlertid språket for å være del av en mengde systemer 

(diskurser), der mening endres fra diskurs til diskurs (Jørgensen og Philips 1999), og følgelig ikke 

er endelig. Tegnenes plassering i forhold til andre tegn er ikke statisk. Mening blir da historisk og 

kulturell; ulike diskurser har definisjonsmakt på forskjellige stedet og til forskjellig tid. Naturalisert 

mening, som myter, er med andre ord et resultat av diskursiv kamp, der én diskurs, én måte å 

snakke om verden, én måte å organisere tegnene i forhold til hverandre på, har definisjonsmakt. 

Hvilken mening tegnene på Imsdal-flasken produserer kan derfor ses på som et resultat av diskursiv 

kamp. Når jeg i avsnittet under ser på ett funn fra den semiotiske analysen i et diskursanalytisk 

perspektiv, velger jeg ut enkelte aspekter på bekostning av utallige mulige. Intensjonen er å kun å 

illustrere hvordan tatt-for-gitt mening kan ses som diskursivt konstituert.

Når Ringnes fremstiller Imsdal som et 'norsk' produkt trekkes det på diskurser om det norske, om 

hva det vil si å være norsk. 'Det norske' må som vi har sett betraktes som en sosial konstruksjon, en 

måte å snakke om det norske på. Det er vanskelig å avgrense hvilke momenter diskursen 

inneholder, men et dominerende trekk siden nasjonsbyggingen på 1800-tallet har vært at den blir 

konstruert rundt ideer om at nordmenn deler visse særegne kulturelle og opphavsmessige kvaliteter 

som gir naturlig tilhørighet til nasjonen og dens territorium. Jeg har tidligere i oppgaven pekt på for 

eksempel ideen om nordmannens forhold til naturen, som jeg oppfatter som sentralt. Andre 

eksempler kan være hvordan man snakker om nordmenn som fredselskende og rettferdige, eller 

som nøkterne; et 'matpakke-folk'. Motdiskurser til den dominerende diskursen kan vi finne for 

eksempel i debatter om hvem som i dag med rette skal kunne kalle seg nordmenn, eller historisk for 

eksempel i forbindelse med andre verdenskrig, da Norge ble forsøkt definert som en del av Det 

tredje rike, og nordmenn så og si ble forsøkt 'gjort tyske'. Diskursene blir stadig utfordret av 
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motdiskurser og endret, men blir også reprodusert gjennom bruk. Et sentralt poeng jeg vil fremheve 

er at diskursene tilbyr spesifikke roller/posisjoner for deltakerne (Twaites, Davis & Mules 2002). 

Ved å trekke på en diskurs om det norske tilbyr Ringnes forbrukeren roller i forhold til denne. Slik 

kan Imsdal appellere til norske forbrukernes identitesfølelse, deres opplevelse av å inneha en rolle 

som norske, og en i høy grad tatt-for-gitt oppfatning av det norske som positivt og godt innenfor 

denne dominerende diskursen. Tilsvarende hevder Laclau og Mouffe, når de bruker 

psykoanalytikeren Lacans subjektteori, at identitet er identifisering med subjektposisjonene 

diskursene tilbyr individet (Jørgensen & Philips 1999). Imsdal solgt innenfor et annen 

kodefellesskap, en annen kulturell setting, ville blitt vurdert i forhold til andre diskursive sannheter, 

med andre mulige roller. Meningen ligger som nevnt i det sosiale, ikke i tingene selv.

Avslutning

I denne oppgaven har jeg foretatt en analyse av emballasjen til 0.5 liter Imsdal kildevann fra 

Ringnes. Først i oppgaven ble tegnene flasken består av analysert utfra semiotisk teori og begreper, 

og jeg forsøkte å identifisere det jeg oppfattet som tegnenes sentrale konnotasjoner og denotasjoner. 

Vi så at signifikanter som farge, logo, flagg og fjell hadde en rekke signifikater som bidro til 

meningsproduksjonen. Sentralt her var referanser til det norske, med for eksempel nøkkelsymbolet 

flagget, og til det naturlige/rene, med vektlegging av at Imsdal-kilden ligger ved Rondane, fjernt fra 

asfalt og eksos. Meningen tegnene produserer ble deretter sett på i forhold til koder og myter, og jeg 

hevdet at mytene om det norske og om det naturlige/rene er sentrale for hvordan Imsdal forsøkes 

distingvert fra andre produkter i flaskevann-markedet. I og med at myter fremstår som tatt-for-gitte 

så jeg i oppgavens andre del kort på hvordan mening kan forstås i et sosialkonstruktivistisk, 

diskursanalytisk perspektiv. Her vektla jeg hvordan den tatt-for-gitte kunnskapen er et resultat av 

diskursiv kamp, kamp om definisjonsmakt, og illustrerte dette ved å se kort på diskursen om det 

norske. Selv mener jeg det mest interessante ved oppgaven har vært å se på den omfattende 

meningen et fåtall tegn kan produsere ved å trekke på etablerte myter og diskurser, og hvor viktig 

symbolverdien ved et produkt kan være. Om vi ikke tar hensyn til symbolverdien ved flaskevannet 

er det for eksempel vanskelig å forstå hvorfor flaskevann koster tre ganger mer enn bensin pr. liter 

på bensinstasjoner, når vannet i springen er gratis, og stort sett uproblematisk å drikke.
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