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Abstract 
The aim of this study is to describe and analyze how Bolaget, a paper published by 

the Swedish alcohol monopoly retailer Systembolaget, constructs issues of alcohol in 

18 preventive articles published between 2009 and 2012. More specifically the essay 

focuses on the consequences of alcohol, as well as its consumers and functions. 

Systembolaget is a distributor of alcohol and at the same time has an assignment by 

the state to reduce alcohol-related harm. This double role makes the alcohol 

prevention of Systembolaget, and their perspective on consequences, consumers and 

functions of alcohol, an interesting object of study. The theoretical and 

methodological basis is Fairclough’s critical discourse analysis. The results show that 

a medical expertise is given the power to define the problems of alcohol. This has 

implications for the field of social work since it suggests that alcohol problems are 

mainly of physiological concern. Regarding drinking behavior, sobriety and 

moderation are two competing discourses; both are portrayed as desirable. Men’s and 

women’s drinking is problematized differently. A hegemonic discourse on gender, in 

which men and women are constructed as essentially different and men constitute the 

norm, is reproduced.  
 

Nyckelord: alkoholprevention, alkoholpolitik, Systembolaget, konstruktion, kritisk 

diskursanalys, genus, beroende 
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1. INLEDNING 
I samhället idag förekommer dubbla budskap kring alkohol. Exempelvis skriver 

massmedia om prisvärda lådviner samtidigt som de slår larm om ökat fylleri och 

missbruk (Jarlbro, 2004). Alkoholkonsumtionen har under de senaste årtiondena ökat 

i Sverige. Detta anses bero dels på att kontinentala dryckesvanor kommit hit i 

samband med en ökad globalisering, dels på att svenskt berusningsdrickande hållits 

intakt (Leifman, 2002). Sverige har traditionellt sett haft en restriktiv alkoholpolitik, 

vilken bland annat inneburit försäljningsmonopol och höga alkoholskatter. Syftet med 

denna politik har varit att värna om folkhälsan (Martenius, 2010). I och med EU-

inträdet har tidigare alkoholpolitiska instrument såsom höga skatter och begränsad 

tillgänglighet försvagats. Vid sidan av detta har samhället individualiserats, vilket 

inneburit att befolkningen blivit alltmer kritisk till statlig inblandning i människors 

liv, varför också stödet för Systembolagets alkoholmonopol kraftigt minskat 

(Andreasson, 2002). Dessa samhällsförändringar har gjort att politikerna föreslagit 

större satsningar på information, vilken både ska fungera förebyggande och syfta till 

att vinna tillbaka opinionen (ibid). När det gäller denna opinionsbildning och att 

informera allmänheten om alkoholens negativa konsekvenser har alkoholsäljande 

aktörer i allmänhet och Systembolaget i synnerhet ett särdeles viktigt ansvar (Prop. 

2000/01:20). 

 

En viktig funktion som Systembolaget hade då det inrättades år 1955 var att 

identifiera problembrukare, vilka kallades alkoholister, och hindra dem från att köpa 

alkohol (Sutton, 1998). Vidare var en uppgift att uppmana människor, vilket gjordes 

genom en mängd olika informationskampanjer, att inte dricka starksprit samt att 

stävja alkoholens oönskade funktioner, såsom berusningsdrickande (Ragnarsson, 

2001). Idag ska informationen lyfta fram vad alkoholen kan få för medicinska och 

sociala konsekvenser, men också upplysa människor om motiven bakom den förda 

alkoholpolitiken (SOU 2005:25). Systembolaget kan på olika sätt informera 

konsumenterna om detta men ”informationen är inriktad på fakta och inte på 

attityder” (Prop. 2003/04:161, s. 100).  
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1.1 Problemformulering  
Hur förhåller sig Systembolaget till att de tillhandahåller de lådviner tidningarna 

skriver om, samtidigt som de ska informera sina kunder om samma varas 

skadeverkningar? Systembolagets dubbla roll när det gäller alkohol – att ha monopol 

på att sälja den och samtidigt upplysa om dess baksidor – torde vara en svår 

balansgång. Följaktligen är det intressant att studera hur Systembolaget, utifrån denna 

position, väljer att framställa alkoholdrickande i sin alkoholpreventiva information. 

Att Systembolaget idag har i uppdrag att belysa alkoholens konsekvenser gör att vi 

intresserar oss för hur dessa framställs. Vilka konsekvenser lyfts egentligen fram och 

hur beskrivs dessa? Preventionens utformning torde vara beroende av Systembolagets 

syn på de personer som köper deras produkter, varför vi även intresserar oss för vilka 

bilder av olika alkoholbrukare som förmedlas. Slutligen intresserar vi oss för de 

budskap som sänds ut kring alkoholens funktioner. Hur beskrivs olika anledningar till 

att dricka alkohol och hur vill Systembolaget att alkohol ska användas? 

 

Vi ställer oss frågande till citatet ovan om att Systembolagets prevention endast har 

sin utgångspunkt i fakta och inte i attityder. Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

menar att uttalanden om vår omvärld på intet sätt är neutrala framställningar av den, 

istället bidrar utsagorna till att skapa och förändra den. Intressant blir då att studera 

vems ”fakta” det är som presenteras och på vilket sätt detta görs. Denna uppsats 

utgångspunkt blir således att undersöka hur Systembolagets alkoholpreventiva 

budskap förmedlas genom deras kundtidning Bolaget, vilken ”tar upp allt från goda 

mat- och dryckeskombinationer till alkoholens baksidor” (Bolaget 3/2012, s. 35). 

Tidningen finns att hämta gratis i Systembolagets butiker och utkommer fyra gånger 

per år.  

 

1.2 Relevans för socialt arbete 
Alkoholpolitiken, såsom den exempelvis kommer till uttryck i Systembolagets 

riskinformation, skapar normer för vad som anses vara normalt respektive avvikande 

alkoholdrickande. Detta kan få konsekvenser för det sociala arbetets praktik (Bruun & 

Frånberg, 1985). Således kan de bilder som Bolaget kommunicerar, förutom att 

påverka konsumenterna, även få konsekvenser för hur socialarbetare ser på och 

arbetar med exempelvis missbruksvård och preventivt arbete. Vi anser därför att det 
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är angeläget med forskning som belyser normer och budskap som uttrycks genom 

alkoholprevention. Socionomer som arbetar med alkoholfrågor bör enligt vår mening 

ständigt reflektera över normer inom detta fält, vilket sådan forskning kan underlätta. 

 

Vi har inte hittat någon forskning om budskapen i Systembolagets alkoholprevention. 

Det finns emellertid studier, både i Sverige och internationellt, som undersöker 

konstruktioner kring alkoholdrickande i annan alkoholprevention. Dessa är dock få till 

antalet. Bristen på forskning inom detta fält motiverar följaktligen en studie om 

Systembolagets prevention. Mycket av den forskning som diskuterar 

alkoholkonstruktioner specificerar inte teori- och metodval. Vi ämnar därför göra en 

diskursanalys utifrån Faircloughs (1992) modell, vilken kan hjälpa oss att se hur 

diskurser i en text påverkar och påverkas av samhället. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Systembolagets tidning 

Bolaget konstruerar alkoholens konsekvenser, brukare och funktioner. Våra 

frågeställningar är: 

 

1. Hur formuleras i materialet olika ståndpunkter gällande alkoholens 

konsekvenser, brukare och funktioner? 

 

2. Vilka diskurser används i materialet i samband med dessa konstruktioner?  

 

3. Hur kan Bolagets konstruktioner tolkas i relation till politisk, historisk och 

kulturell kontext?  

 

Frågeställningarna korresponderar mot uppsatsens teori, Faircloughs (1992) kritiska 

diskursanalys, och de tre nivåer som denna ställer upp. Den första frågan svarar mot 

textnivån, den andra mot diskursiv praktik och den tredje mot social praktik (nivåerna 

kommer beskrivas närmare i teoriavsnittet). För att analysera dessa tre nivåer används 

begrepp som presenteras under uppsatsens metodavsnitt. Analysen kommer främst att 

fokusera på fråga 1 och 2, men även belysa fråga 3. Eftersom prevention är vårt 
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intresseområde har vi avgränsat syfte och frågeställningar på så vis att vi endast 

undersöker de artiklar i Bolaget vars syfte vi uppfattar som alkoholpreventivt. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  
Alkoholprevention – detta ord förstår vi som dels material vars uppgift är att 

förebygga alkoholproblem och alkoholskador, dels strukturella åtgärder som regleras 

genom exempelvis alkoholpolitik. Vidare omfattar begreppet de metoder och 

strategier som används för att påverka människors förhållande till alkohol. 

 

Diskurs - en diskurs kan ses som en talordning, vilken är socialt och kulturellt 

formad, och sätter ramarna för vad som kan och inte kan sägas om ett ämne, samt vad 

som ses som rätt och fel, bra och dåligt (Börjesson, 2003, s. 21). 

 

Konstruktion – användningen av detta begrepp utgår från socialkonstruktionismen. 

Utifrån detta synsätt återger inte Bolaget genom sina texter en objektiv verklighet, 

utan skapar bilder av världen som är ett av flera möjliga synsätt (se Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras det forskningsfält inom vilket vår uppsats befinner sig. 

Vi börjar med att redogöra för vår sökprocess. Därefter tematiserar vi forskningen 

utifrån material och metoder. Efter det följer en tematisering av de olika studiernas 

resultat indelade i huvudrubrikerna: Ideala former av drickande, Problematiskt 

alkoholbruk, Alkoholdrickande och kön samt Preventionsstrategier. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning. 

 

2.1 Sökprocess  
Vi har sökt litteratur i databaserna Libris, ProQuest platform, EBSCO Multiple 

Database Search samt Artikelsök. Vidare har vi funnit viss litteratur genom att titta i 

referenslistorna i den forskning vi redan hittat. Ett exempel på en söksträng som 

använts är (alkohol* OR drick* OR dryck* OR missbruk* OR beroende* OR 

riskbruk* OR bruk* OR sprit* OR berus* OR rus*) AND (konstruk* OR diskurs*). 

Tillsammans med sökorden alkoholpolitik, alkoholprevention och Systembolaget är 
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dessa de enda sökorden, i olika kombinationer, som vi fått relevanta träffar på. 

Sökningarna i de engelskspråkiga databaserna har genererat fler träffar varför vi har 

gjort dessa sökningar smalare, exempelvis (alcohol*) AND (prevent* OR campaign* 

OR information OR policy) AND (discourse* OR discursive OR "social 

construction") NOT (drug* OR narcotic*). I sökningarna har vi endast inkluderat 

material som är kollegialt granskat. Mycket av forskningen rörande alkoholprevention 

handlar om effektiviteten hos preventionsinsatser. Dessa studier har vi valt bort då vi 

är intresserade av att studera hur preventionstexter är utformade och inte huruvida 

olika preventionsformer är effektiva.  

 

2.2 Material och metoder 
Den svenska forskning som tar upp konstruktioner och diskurser kring alkohol är 

tämligen begränsad och vi har endast funnit ett fåtal studier. Vi har således inkluderat 

ett antal nordiska och internationella studier. Vi är medvetna om det problematiska 

med att använda internationell forskning då vi skriver om svenska förhållanden, men 

anser ändå att många av de alkoholdiskurser som lyfts fram i utländsk forskning kan 

vara giltiga även i Sverige.  

 

En del av de studier vi funnit kring alkoholdiskurser har främst syftat till att 

undersöka innehållet i handlingsplaner, statliga alkoholpolitiska styrdokument eller 

utredningar (Abrahamsson & Heimdahl, 2012; Bergmark & Oscarsson, 1990; Keane, 

2009). Andra studier har diskuterat diskurser i alkoholpolitik på ett mer allmänt plan, 

och inte lika tydligt utgått från ett specifikt dokument (Bergmark, 2002; Sutton, 1998; 

Tigerstedt, 1999). Vidare har vi funnit studier som också för en mer allmän diskussion 

om konstruktioner kring alkohol, exempelvis utifrån forskning, men som inte 

fokuserar på alkoholpolitik (ex Bell, McNaughton & Salmon, 2009; Casswell, 1993; 

Fingarette, 1989). Andra studier har undersökt representationer av alkohol i 

massmedia (ex Bogren, 2011a; Jarlbro, 2004). Material från fokusgrupper, enskilda 

intervjuer och chatforum har använts i andra studier som lyfter fram alkoholdiskurser 

(Bogren, 2006; Dempster, 2011; Lalander, 2000). Det forskningsfält som ligger 

närmast vår studie är det som undersöker konstruktioner kring alkoholdrickande i 

någon form av preventionskampanj eller dylikt. Endast tre sådana studier har kommit 

till vår kännedom (Bergmark & Karlsson, 2009; Björkman, 2002; Bogren, 2006). När 
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det gäller metodval har en del forskare uttryckligen gjort en diskursanalys (ex Day, 

Gough & McFadden, 2004) medan andra visserligen har diskuterat diskurser men inte 

närmare specificerat sitt val av metod (ex Taleff & Babcock, 1998).  

 

2.3 Ideala former av drickande 

Den forskning som fokuserar på diskurser kring önskvärt drickande lyfter fram ett 

antal ideal. Macfarlane och Tuffin (2010) uppmärksammar en diskurs kring ”den 

funktionella alkoholkonsumenten”. Denne dricker små kvantiteter och endast 

kvällstid, och alkoholen ska helst förtäras i samband med mat. Dock kan det vara 

acceptabelt att bli berusad ibland så länge det inte är förenat med ett beroende. En 

viktig aspekt av det funktionella drickandet är förmågan att kunna avstå från att 

dricka, och därmed ha kontroll. Detta är det som skiljer den funktionella konsumenten 

från alkoholisten. Bogren (2006) och Room (1998) har funnit liknande tankegångar 

som går ut på att ett idealt drickande är sofistikerat och inte leder till berusning. I 

likhet med Macfarlane och Tuffin (2010) lyfter dock Bogren (2006) även fram att det 

tycks finnas ett idealt sätt att berusa sig. Detta innefattar att göra avvägda val, att vara 

uppriktig i sina motiv till att dricka samt att ha kontroll i bemärkelsen att inte bli 

beroende. Vidare lyfter Bogren (2006) även fram nykteristen som ett ideal eftersom 

denne anses vara stark. Room (1998) avfärdar nykterhetsidealet och menar att det 

högsta idealet anses vara ett måttfullt drickande eftersom det visar på en större 

självkontroll än att avstå helt.  

 

2.4 Problematiskt alkoholbruk  
När det gäller problematiskt alkoholbruk har olika typer av diskurser framhävts. 

Björkman (2002), som analyserar alkoholkampanjer från tidigt 1900-tal, menar att 

preventionen då gick från att fokusera på alkohol som en medicinsk fara, till att främst 

beskriva det som en social fara (se även Sutton, 1998). Detta hängde ihop med en 

omsvängning från en syn på alkohol som ett problem för individen, till en syn på 

alkohol som ett problem för samhället. Det som lyftes fram var då främst inte de 

fysiologiska skador som alkohol kan ge individer, utan sociala problem som 

lösdriveri, kriminalitet och försämrad folkhälsa. Det var nu alltså samhället som 

behövde skyddas från alkoholen (Björkman, 2002). Blomqvist (2012) menar att 

alkoholproblem vid denna tid sågs som något som kunde drabba alla som 
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konsumerade alkohol, en tanke som kallas ”problemet finns i flaskan” (ibid., s. 16). 

Denna tanke spreds framför allt av nykterhetsrörelsen, som då var inflytelserik. Denna 

förespråkade förbud och menade att alkohol var ett gift som lurade människor till 

okontrollerbart drickande. Därför betraktades även små mängder alkohol som farliga 

(Björkman, 2002; Sutton, 1998).  

 

Sutton (1998) beskriver att en annan syn på alkoholproblem, till följd av det 

tolkningsföreträde läkarvetenskapen då hade kring frågan, blev dominerande från och 

med 1950-talet: alkoholberoende som sjukdom. Sjukdomens symptom var bland 

annat ett okontrollerbart drickande, men däremot sågs det som osäkert om alla kunde 

drabbas (Sutton, 1998). Detta synsätt står alltså i kontrast till ”problemet finns i 

flaskan”, eftersom orsakerna till alkoholproblem här istället söks i individen – ett 

synsätt som kan kallas ”problemet finns hos drinkaren” (Blomqvist, 2012, s. 22). Att 

alkoholproblem beror på hos individen inneboende egenskaper tas även upp i annan 

forskning. Macfarlane och Tuffin (2010) menar att det idag finns en föreställning om 

människor med alkoholproblem som dysfunktionella, vilket är både upphov till och 

resultatet av alkoholproblemen, alltså ett cirkelresonemang. En sådan uppfattning kan 

enligt författarna underlätta för människor att distansera sig från alkoholproblem, då 

den säger att endast en viss sorts människor kan få alkoholproblem och att 

alkoholproblem är individens eget ansvar.  

 

Fingarette (1989) tillbakavisar sjukdomskonceptet som en myt. Han menar att alla 

människor kan få alkoholproblem, vilket sker när drickandet har utvecklats till en 

central aktivitet i livet. Detta tänkande är alltså ett steg bort ifrån ett medicinskt 

inspirerat diagnostänkande, och placerar istället alkoholproblem inom ramen för det 

sociala. Blomqvist (2012) menar att för att förstå alkoholproblem måste ett 

helhetsperspektiv anläggas, och dess orsaker måste ses som bio-psyko-sociala. 

 

Något som kan diskuteras i anslutning till frågan om orsaker är ansvar och skuld i 

relation till alkoholproblemen. Det framstår enligt forskningen som att ansvaret för 

drickandet numer snarare anses ligga på den enskilda individen än på samhället 

(Room, 1997). Missbruk kan till och med framställas som att den drabbade personen 

har valt en missbrukarkarriär, och eftersom missbruket är ett val torde det också vara 

enkelt att göra ett nytt val (Bogren, 2006). Att ansvaret för det problematiska 
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drickandet, och att ta sig ur det, ligger hos personen med problem, kan ses som ett 

skuldbeläggande av offren (Taleff & Babcock, 1998).  

 

2.5 Alkoholdrickande och kön 

Ett flertal studier fokuserar på representationer av kön och alkoholdrickande i 

massmedia. Flera forskare visar att drickande framställs som en manlig domän eller 

aktivitet, och som problematiskt hos kvinnor. Exempelvis finner Bogren (2011a) en 

diskurs om drickande som en manligt konnoterad aktivitet, vilket gör att kvinnor som 

dricker anses bete sig manligt. Day et al. (2004) kommer till liknande slutsatser, och 

pekar på att exempelvis när det gäller raggning har kvinnor blivit mer sexuellt 

utåtagerande, vilket enligt artiklarna inte ses som önskvärt. En önskvärd kvinnlighet 

kopplas istället till moderskap och feminin skönhet, värden som anses hotas av 

kvinnors alkoholkonsumtion (ibid.). Bogren (2011b) visar dock hur ett antal 

nyhetsartiklar också kan luckra upp normer kring kön. Detta görs exempelvis genom 

att i en positiv dager koppla ”manligt” beteende (stort drickande) till kvinnor. 

Ytterligare ett synsätt som Day et al. (2004) och Bogren (2011a) funnit är den om att 

kvinnor som dricker utsätter sig för fara, företrädesvis mäns våld.  

 

Även Jarlbros (2004) massmedieanalys tyder på att kvinnors drickande lättare ses som 

problematiskt än mäns drickande. Mäns drickande är i hennes material i det närmaste 

ett frånvarande tema, vilket föreslås kunna bero på att mäns bruk av alkohol inte ses 

som något konstigt eller oväntat utifrån våra kulturella föreställningar. Samma linje 

följer Abrahamsson och Heimdahls (2012) slutsatser. I sin analys av alkoholpolitiska 

utredningar och propositioner kommer de fram till att mannen ses som norm och att 

konsumenten oftast beskrivs som ”han”. Kvinnors drickande ses som mer 

problematiskt än mäns. Detta trots att män både dricker mer än kvinnor och står för en 

större andel av de alkoholrelaterade skadorna (ibid.).  

 

Lyons, Dalton & Hoys (2006) studie av alkoholrelaterade texter i magasin riktade till 

kvinnor respektive män finner att kvinnotidningarna avbildade kvinnors drickande på 

ett traditionellt manligt sätt, till exempel som att koppla av efter hårt arbete 

tillsammans med vännerna på krogen, medan herrtidningarna beskrev manligt 

drickande genom krigsmetaforer, vilket kan ses som ett ännu mer maskulint 
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uttryckssätt. Om Lyons et al. (2006) studie lyfter fram hur kvinnor kan framställas 

som alkoholkonsumenter i en offentlig sfär, visar Törrönens (2012) undersökning av 

alkoholreklam att kvinnan som en aktör inom den privata sfären behållit sin 

framträdande position.  

 

Andra konstruktioner kring problematiskt kvinnligt drickande handlar om gravidas 

alkoholkonsumtion. Ett rådande synsätt varnar för att alkoholförtäring hos gravida 

kvinnor kan leda till fosterskador. Detta trots att det inom läkarkåren fortfarande råder 

oenighet kring graden av farlighet när det gäller gravidas drickande (ex Bell et al., 

2009; Connolly-Ahren & Broadway, 2008; Lowe & Lee, 2010). Flera forskare är 

eniga om att synsättet utmålar mödrarna som ansvariga för de ofödda barnens 

välbefinnande. Bogren (2011b) menar att berättelser om hur farligt det är för gravida 

att dricka reproducerar en diskurs om goda och dåliga mödrar, där goda mödrar inte 

dricker alls, medan dåliga mödrar inte bryr sig om sina barn eftersom de dricker trots 

att vetenskapen avråder (se även Jarlbro, 2004).  

 

Såväl Lalander (2000) som Dempster (2011) har genom intervjuer, och i Dempsters 

fall även enkäter, med ungdomar respektive unga vuxna, kommit fram till att 

drickande kan fungera som ett sätt att konstruera maskulinitet. I båda studierna 

uttrycks att det inte är lika accepterat för tjejer som för killar att dricka mycket. Hårt 

drickande hos killar befäster en slags rå och grabbig manlighet (Dempster, 2011; 

Lalander, 2000).  

 

2.6 Preventionsstrategier 
Att belysa risker i samband med alkoholprevention har uppmärksammats i 

forskningen (Bergmark, 2002; Bergmark & Karlsson, 2009; Karlsson, 2006; Lowe & 

Lee, 2010, Moore, 2000). Tigerstedt (1999) menar att den nordiska alkoholpolitikens 

kontrollstrategier med höga skatter och begränsad tillgänglighet har fått ge plats åt en 

expertstyrd riskinformation riktad till hela befolkningen. Detta resulterar i att varje 

individ internaliserar en riskmedvetenhet. Kontrollen kommer således inifrån istället 

för utifrån, så kallad governmentality. Bergmark (2002) ställer sig kritisk till 

Tigerstedts tanke om individens internalisering av risker. I det postmoderna 

samhället, menar Bergmark, finns ett virrvarr av expertutlåtanden som bidrar med 
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riskdiskurser som många gånger motsäger varandra. Detta gör att tillförlitligheten hos 

riskinformationen ifrågasätts och skapar en osäkerhet hos individen. Att 

riskinformation fortfarande har en framträdande roll i alkoholpreventionen beror 

enligt Bergmark på att människans rätt till njutning inte får kritiseras med moraliska 

imperativ. Det som då återstår för att minska människors drickande är att upplysa om 

risker (ibid). 

 

Andra forskare har pekat på att risker inte måste vara kopplade till vetenskapliga rön. 

Istället kan människor förstå risk utifrån sunt förnuft, exempelvis genom att 

konstatera att högriskkonsumenter är sådana som ställer till problem och inte dricker 

ansvarsfullt (Moore, 2000). Dock kan det enligt Lowe och Lee (2010) vara vanskligt 

med riskinformation som inte stödjer sig på vetenskapliga bevis. Författarna har 

studerat ett brittiskt alkoholpolitiskt styrdokument som avråder gravida från att dricka 

även små mängder alkohol, trots att det inte är vetenskapligt säkerställt att detta skulle 

vara förenat med fara. Ordet risk får då en ny innebörd. Istället för att betyda ”att veta 

att något kan vara skadligt” får det betydelsen ”att vara osäker på att det inte kan vara 

skadligt” (ibid; jfr Keane, 2009). Samtidigt är det problematiskt att vissa risker tonas 

ner då detta kan skapa en missriktad alkoholdiskurs. Genom att fokusera på 

exempelvis alkoholens positiva påverkan på hjärtat överskuggas riskerna med 

alkoholdrickande (Casswell, 1993).  

 

Bergmark (2002) påpekar att även om ”njutning har ett uppenbart samband med 

risker förbundna med alkohol- och drogkonsumtion, tycks detta begrepp vara 

strukturellt uteslutet från preventionsdiskurserna” (s. 341). Karlsson (2006) delar 

denna uppfattning och menar att preventionskampanjer ofta utesluter 

njutningsaspekten av substansanvändande. Dock har Bergmark och Karlsson i senare 

forskning lagt märke till att njutningsaspekten faktiskt har uppmärksammats i några 

preventionsmaterial (Bergmark & Karlsson, 2009). Författarna anser emellertid att 

detta främst beror på att kampanjerna vill verka trovärdiga. De menar att budskapet är 

ett gammalt i ny förpackning: människor berusar sig för att de inte är tillräckligt 

medvetna om riskerna.  

 

Keane (2009) har studerat diskurser i en australiensisk alkoholpolitisk handlingsplan 

och menar att njutningsaspekten uppmärksammas då det gäller måttfullt 



	   16	  

”disciplinerat” drickande, medan berusningsdrickande endast hänförs till hälsorisker. 

Målet i handlingsplanen är således att berusningsdrickande ska elimineras och övergå 

till endast disciplinerat drickande. Denna dikotomi, menar författaren, bortser från det 

faktum att människor faktiskt finner njutning i att dricka sig berusade (jfr Hackley et 

al., 2008). Keane anser att det är felaktigt att dela upp alkoholdrickande i disciplinerat 

kontra okontrollerat eftersom det går att styra sin berusning och på så sätt utöva 

”kontrollerad kontrollförlust” (Keane, 2009, s. 141). Detta sätt att dricka har 

beskrivits som kalkylerad hedonism (Szmigin et al., 2008). Keanes slutsats blir därför 

att framtida preventionskampanjer borde upplysa människor om att alkoholdrickande 

kan vara både disciplinerat och okontrollerat på samma gång. 

 

2.7 Sammanfattning av forskningens slutsatser 
Ovan har vi presenterat forskning kring ideala former av drickande. Till exempel 

finns diskursen om ”den funktionella alkoholkonsumenten” som dricker kontrollerat 

och har förmågan att avstå, vilket alkoholisten inte kan. Kontroll framstår generellt 

som eftersträvansvärt när det gäller drickande. En konstruktion framhäver nykteristen 

som stark, medan en annan framhåller måttfullhet som det högsta idealet. 

 

Forskningen visar att synen på alkoholproblem och dess orsaker har varierat genom 

åren. Under tidigt 1900-tal sågs alkohol som ett socialt snarare än ett medicinskt 

problem, och problemen ansågs kunna drabba alla till följd av alkoholens egenskaper. 

På 1950-talet vann idén om alkoholberoende som sjukdom mark, vilket kan ses som 

ett tecken på det medicinska perspektivets dominans. Sjukdomstanken har därefter 

kritiserats, och sociala och helhetsinriktade förklaringsgrunder har presenterats.   

 

Forskningen belyser även konstruktioner av alkoholdrickande och kön. Till exempel 

ses drickande som en aktivitet kopplad till män och manlighet, och kvinnors 

drickande problematiseras i högre grad. Gravida varnas för att dricka alkohol, trots att 

det inte är säkerställt i vilken utsträckning detta är farligt. Detta kan kopplas till en 

diskurs om goda och dåliga mödrar. 

 

Forskare har även tittat på preventionsstrategier. En riskdiskurs, som lyfter fram de 

negativa konsekvenserna med att dricka, tycks vanlig inom preventionen. Tanken 
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med detta är att människor ska internalisera dessa risker. En annan anledning till att 

riskdiskursen är så vanlig sägs vara att människors rätt att njuta inte får kritiseras. 

Prevention sägs ofta anta att människor dricker sig berusade för att de inte är 

medvetna om de negativa konsekvenserna. Således uppmärksammas njutning endast 

då det handlar om måttligt drickande. 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för socialkonstruktionism, som är 

uppsatsens övergripande teoretiska perspektiv. Därefter kommer vi att beskriva 

diskursanalys generellt och redogöra för Faircloughs kritiska diskursanalys, vilken är 

den inriktning inom diskursanalys som vi har valt för denna uppsats. Avslutningsvis 

presenteras Hirdmans genussystem som också används i analysen. 

 

3.1. Socialkonstruktionism 
Denna uppsats övergripande teoretiska perspektiv är socialkonstruktionism så som det 

beskrivs av Burr (2004). Enligt Burr finns fyra nyckelpremisser som utgör ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. En första premiss utgår från att det inte 

finns några objektiva sanningar. Istället skapar människor kunskap genom 

kategoriseringar, vilka endast är ett av flera möjliga sätt att förstå världen. En andra 

premiss är att vår kunskap är färgad av en viss historisk och kulturell kontext. Detta 

innebär att vår bild av världen har sett annorlunda ut och över tid kommer att fortsätta 

förändras. Ett tredje antagande är att kunskap skapas genom sociala interaktioner där 

en språklig dragkamp förs kring sant och falskt. Slutligen utgår den fjärde premissen 

från att en viss världssyn sätter upp ramar för människors beteenden, vilket gör att 

vissa handlingar ses som normala och andra som oacceptabla (ibid.). 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) påpekar att det socialkonstruktionistiska 

perspektivet har kritiserats för att kunskap utifrån detta synsätt blir flytande. 

Författarna avfärdar dock denna kritik och menar att konstruktioner får verkliga 

konsekvenser såtillvida att det i vardagen finns tydliga ramar för hur en individ får 

bete sig och vad som går att säga (ibid). 
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3.2. Diskursanalys som teori 
Diskursanalysen är tätt sammankopplad med socialkonstruktionism och ska ses som 

en helhet där teori och metod hänger samman (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Bergström och Boréus (2012) skriver att diskursanalys som teori utgår från att språket 

konstruerar vår sociala och politiska verklighet. En händelse kan ges olika innebörder 

beroende på hur den beskrivs och av vem. Exempelvis kan en översvämmad flod av 

en meteorolog beskrivas som ett resultat av växthuseffekten, medan en religiös person 

kan förklara den som ett resultat av Guds vilja (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

En diskurs kan ses som ett socialt och kulturellt format system för tal, som dikterar 

vad som kan och inte kan sägas om ett ämne. Att göra en diskursanalys innebär därför 

att studera tal i vid mening (Börjesson, 2003). Centralt för diskursanalyser är att de 

även intresserar sig för identitetskonstruktioner. Identiteter skapas då de ställs i 

motsatsförhållande till varandra, varför diskursanalyser ofta belyser hur ”vi” och ”de” 

skapas. Ytterligare en viktig utgångspunkt för diskursanalysen är att den syftar till att 

avtäcka maktrelationer (Bergström & Boréus, 2012).  

 

3.3. Faircloughs kritiska diskursanalys 
Faircloughs kritiska diskursanalys är jämfört med andra diskursanalytiska inriktningar 

ett bra val eftersom den har konkreta redskap för analys, i form av lingvistiska 

analysverktyg (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough betonar också att 

forskare bör rikta in sig på textanalyser av material från exempelvis massmedia. 

Andra grenar inom diskursanalysen är inte på samma sätt inriktade på specifika texter 

utan undersöker ofta mer allmänt vilka diskurser som är i omlopp i samhället (ibid.).  

 

Ett syfte med kritisk diskursanalys är att människor ska bli varse de ojämlika 

maktförhållanden som diskurser bidrar till att upprätthålla (Fairclough, 1992). Det är 

detta som gör den kritiska diskursanalysen kritisk (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Fairclough (1992) betonar att diskurser och sociala strukturer i samhället 

ömsesidigt påverkar varandra. Diskurser kan å ena sidan formas och begränsas av 

större samhällsstrukturer, såsom ojämlika maktrelationer mellan könen, men också av 

strukturer inom en viss kontext såsom behandlingshem eller skolsystemet. Å andra 

sidan bidrar diskurser till att påverka och forma de sociala strukturer de direkt eller 

indirekt påverkas av. Följaktligen är diskurser både konstituerande och konstituerade 
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(ibid.). Detta synsätt skiljer den kritiska diskursanalysen från andra inriktningar, vilka 

endast ser diskurser som konstituerande (Bergström & Boréus, 2012). Vidare ser 

andra inriktningar allt i samhället som diskursivt, medan Faircloughs teori betonar att 

vissa sociala aspekter kan vara icke-diskursiva. Exempelvis ser Fairclough 

människors ojämlika kapitalägande som något som ligger utanför diskurserna, då 

detta existerar i en verklighet som inte enbart är språklig (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

 

Fairclough (1992) ser diskursbegreppet som tredimensionellt och placerar diskurser 

på tre nivåer: text, diskursiv praktik och social praktik. Den första nivån har sin 

utgångspunkt i lingvistiken och riktar in sig på en texts utformning avseende 

meningsuppbyggnad, grammatik och vokabulär. Texten, som Fairclough kallar för 

kommunikativ händelse, kan exempelvis vara en nyhetsartikel eller film. Den 

diskursiva praktiken hänför sig till en viss domän, exempelvis sjukvården, och ser till 

språkbruket som produceras och konsumeras (tolkas) där. Det är den diskursiva 

praktiken som möjliggör växelspelet mellan text och samhällsstrukturer (ibid.). Den 

diskursiva praktiken bidrar till att upprätthålla men också omforma bredare sociala 

strukturer, varför ett centralt mål för den kritiska diskursanalysen är att belysa denna 

förbindelse (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Här fokuserar således analysen på 

att kartlägga vilka diskurser som kommer till uttryck i en kommunikativ händelse. 

Social praktik utgör den större samhällsstruktur, inom vilken text och diskursiv 

praktik befinner sig. Analysen på denna nivå syftar till att belysa vilka maktrelationer 

och politiska och ideologiska antaganden som texten anknyter till. Emellertid är inte 

en diskursanalys tillräcklig för att analysera den sociala praktiken, varför det är 

nödvändigt att belysa den utifrån exempelvis en relevant sociologisk teori 

(Fairclough, 1992).  
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Faircloughs tredimensionella diskursbegrepp (Fairclough, 1992, s. 73). 

 

I denna studie motsvarar textnivån artiklar från Systembolagets tidning Bolaget. Den 

diskursiva praktiken, alltså domänen inom vilken dessa artiklar befinner sig, är 

informationsbaserad alkoholprevention. Den sociala praktiken motsvaras av 

exempelvis maktrelationer mellan könen och de sätt som alkoholproblem har 

definierats och lösts på över tid. Vår analys och resultatredovisning kommer främst 

fokusera på texten och den diskursiva praktiken eftersom en utförlig analys av den 

sociala praktiken skulle bli alltför omfattande för denna typ av studie. Dock kommer 

vi göra kopplingar till den sociala praktiken i det avslutande avsnittet i resultat- och 

analysdelen. Där diskuteras resultat i förhållande till bland annat svensk 

alkoholpolitik och Hirdmans (1988) genusteori. 

 

Som vi tidigare nämnt är ett antagande inom socialkonstruktionism att vår förståelse 

av verkligheten dikterar människors handlingar (Burr, 2004). Detta torde innebära att 

en viss syn på alkoholkonsumtion får konsekvenser för hur det sociala arbetet bedrivs. 

Enligt vår mening är Faircloughs teori en praktisk tillämpning av detta synsätt, då 

teorin betonar hur diskurser påverkar och påverkas av den sociala praktiken. Å ena 

sidan gör teorin det möjligt för oss att se vilka diskurser som finns kring exempelvis 

vissa typer av alkoholkonsumenter. Genom att sätta dessa diskurser i ljuset av en 

social praktik relaterad till socialt arbete kan vi föra ett resonemang kring hur sådana 

diskurser skulle kunna inverka på socionomer som arbetar med alkoholfrågor. Å 
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andra sidan torde teorin göra det möjligt för oss att säga något om hur bland annat 

svensk alkoholpolitik påverkar diskurserna. 

 

Ett problem med Faircloughs kritiska diskursanalys är att den inte ger några tydliga 

svar på var gränserna går mellan diskursiv praktik och icke-diskursiv social praktik 

(Bergström & Boréus, 2012). Hur bör exempelvis alkoholpolitik, som innefattar såväl 

olika dokument som icke-språkliga åtgärder, förstås? Diskurser sägs både konstituera 

och konstitueras av den sociala praktiken, men hur detta växelspel faktiskt ser ut och 

går till är svårt att besvara med metoden (ibid.). Med andra ord: diskursanalysen 

berättar att bilden av drickande avspeglas i den sociala praktiken, i form av till 

exempel alkoholpolitik, men hur detta sker, och i vilken utsträckning alkoholpolitiken 

har format de alkoholdiskurser den i sin tur formas av, lämnar diskursanalysen oftast 

inga svar på. Dock torde det vara meningsfullt nog att teorin, oavsett om den kan 

förklara hur växelspelet går till, belyser detta växelspel som annars skulle kunna förbli 

dolt. 

 

3.4 Hirdmans genussystem 
Fairclough (1992) menar att den sociala praktiken bör belysas utifrån ytterligare 

teorier, varför vi kommer att använda Hirdmans (1988) genussystem. Denna teori är 

användbar då den kan hjälpa oss att koppla våra resultat kring alkoholdrickande till en 

större könsstruktur. Genussystemet reglerar maktrelationerna mellan könen. 

Upprätthållandet av genussystemet bygger på två principer. Den ena är isärhållandets 

logik, vilket innebär att manligt och kvinnligt står i motsatsförhållande till varandra 

och inte ska blandas. Den andra är mannen som norm. Detta innebär att män 

representerar det allmängiltiga och är de som ses som människor, samt att män 

överordnas kvinnor (ibid.).  
 

4. METOD 
Som nämnts hänger teori och metod samman inom diskursanalys, och bör inte skiljas 

åt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Eftersom vår teori är Faircloughs (1992) 

kritiska diskursanalys består vår analysmetod av en tillämpning av några av hans 

metodverktyg.  
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Under detta avsnitt kommer vi först att redogöra för urval och beskriva materialet. 

Materialbearbetning och analysverktyg beskrivs under rubriken Tillvägagångssätt. 

Därefter diskuteras och problematiseras metodologiska frågor utifrån metodens för- 

och nackdelar, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Material och urval 
Studiens material består av 18 artiklar från Systembolagets tidning Bolaget, från 

samtliga nummer 2009-2012 (förutom nummer 4/2012 som utkom under denna 

studies tillblivelse). Dessa årgångar har valts för att ge en bild av de budskap 

Systembolaget sänder ut i relativ nutid. Vi har inte analyserat hela nummer, utan valt 

ut samtliga artiklar som vi uppfattar har ett alkoholpreventivt syfte. I Bolaget finns i 

varje nummer artiklar som på olika sätt tar upp alkoholens baksidor, till exempel 

under den återkommande rubriken ”Alkohol och hälsa”. Det är sådana artiklar vi har 

fokuserat på, och valt bort resereportage, recept, texter om sortiment och dylikt. Detta 

för att begränsa materialet och för att vi är särskilt intresserade av den 

alkoholpreventiva aspekten av Bolaget. Urvalskriteriet har varit att artikelns 

huvudsyfte ska vara alkoholpreventivt, varför vi även har valt bort artiklar som endast 

innehåller enstaka alkoholpreventiva inslag. Vi har dessutom valt bort ett antal 

artiklar som informerar om svensk alkoholpolitik och Systembolagets uppdrag. Dessa 

artiklar anser vi faller utanför ramen för denna studie då de endast berör prevention på 

ett indirekt sätt. 

 

För att närmare beskriva materialet kan sägas att fem artiklar främst beskriver hur 

kroppen påverkas av alkohol (7, 9, 10, 15, 18)1, två artiklar handlar om nykterhet (2, 

16), två tar upp föräldraskap (6, 11), två handlar om alkohol som medicin (1, 13), tre 

behandlar kända personers drickande (4, 8, 17), en handlar om rattfylla (5), en lyfter 

fram situationen för en anhörig till en missbrukare (3), och två tar upp olika typer av 

problematiskt alkoholbruk (12, 14). Artiklarna kan sägas vara lättlästa med en 

populärvetenskaplig stil och vardaglig ton. Nästan alla artiklar är två sidor långa, där 

den ena sidan består av text och den andra av en bild. Nästan ingen artikel har mer 

text än motsvarande en A4-sida med tre spalter.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Samtliga artiklar har tilldelats ett nummer som refereras till i den löpande texten, för fullständiga 
källor hänvisas läsaren till rubriken Källor.	  
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4.2 Tillvägagångssätt 
Denna studie har i huvudsak ett deduktivt angreppssätt då våra frågeställningar styrts 

av Faircloughs (1992) teori (se Larsson, 2005). Gällande tematiseringen av materialet 

har vi dock utgått från ett induktivt angreppssätt, då vi låtit empirin styra 

kategoriseringen (ibid.). Enligt Fairclough (1992) finns det inte några vedertagna 

riktlinjer för hur ett material ska struktureras inför en diskursanalys, varför vi fick 

hitta en egen modell för att strukturera och tematisera vårt material. Dessutom menar 

Fairclough att vid en kritisk diskursanalys behöver inte alla hans verktyg användas, 

utan istället bör ett urval göras som passar studien ifråga.  

 

Vi började vår analys med att med hjälp av färgpennor kategorisera textmaterialet 

utefter studiens frågeställningar. Detta blev för oss framför allt ett sätt att få överblick 

över materialet, vilket har lästs många gånger. Vi har i analysen beaktat artiklarnas 

illustrationer, men endast vid ett enstaka tillfälle har detta tillfört något till våra 

tolkningar, varför endast en bild nämns i analysen. Efter kategoriseringen med 

färgpennor sammanfattade vi materialet i kortare sekvenser, med syfte att fånga 

kärnan i varje textstycke. Detta påminner om den meningskoncentrering Kvale och 

Brinkmann (2009) förordar för att strukturera en intervjuutskrift. De kortare 

textsekvenserna tematiserades utifrån tre frågor: Vilka problem formuleras i texten? 

Vad utmålas som orsakerna till problemen? samt Vad lyfts fram som möjliga 

lösningar till problemen? (Bergström & Boréus, 2012). Denna tematisering hjälpte 

oss att se hur alkoholens konsekvenser, brukare och funktioner konstruerades i 

materialet. 

 

Att Fairclough (1992) som nämnts har konkreta analysredskap underlättar dels en 

systematisk analys av en text, dels att vara tydlig med tillvägagångssättet. Efter 

tematiseringen gjordes en analys utifrån Faircloughs tredimensionella diskursmodell, 

bestående av text, diskursiv praktik och social praktik. Textnivån, vilken anknyter till 

studiens första frågeställning, undersöktes genom att titta på modalitet och ordval. 

Modalitet handlar om graden av instämmande i ett uttalande, som det exempelvis syns 

i skillnaden mellan ”är” och ”kan vara” (ibid.). Denna åtskillnad säger något om hur 

en text förmedlar olika budskap. Ordval är intressant då det exempelvis kan belysa 

hur ett visst fenomen porträtteras eller hur en ståndpunkt förstärks. När det gäller den 
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diskursiva praktiken, som är fokus för studiens andra frågeställning, inriktar sig 

analysen på begreppet interdiskursivitet (se Fairclough, 1992). Att studera 

interdiskursivitet innebär att koncentrera sig på vilka diskurser som kommer till 

uttryck i en viss text. Dessa diskurser kan antingen höra hemma inom den aktuella 

kontexten, i det här fallet alkoholprevention, eller ha sitt ursprung i andra kontexter. 

Ibland kan konkurrerande diskurser förekomma (ibid.). Den sociala praktiken tas upp 

i studiens tredje frågeställning. Fairclough (1992) har inte några konkreta verktyg för 

att analysera den sociala praktiken utan föreslår att forskaren ska använda sig av andra 

teorier för att göra detta. Dock menar han att syftet med en sådan analys är dels att 

koppla diskurserna inom den diskursiva praktiken till relevant social praktik, för att på 

så sätt få en ökad förståelse av den diskursiva praktiken, dels att se hur diskurser 

påverkar social praktik. Detta har vi följt i analysen, där konstruktionerna av 

alkoholens konsekvenser, brukare och funktioner i ett avslutande kapitel sätts in i 

större sammanhang (se Kopplingar till den sociala praktiken).  

 

4.3 Diskursanalysens för- och nackdelar 
En fördel med diskursanalys är att den sätter fingret på annars dolda föreställningar 

kring olika fenomen, och att den tittar på både det som sägs och det som inte sägs 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I vårt fall innebär valet av diskursanalys att vi 

har kunnat avtäcka några av de utgångspunkter som ligger till grund för Bolagets tal 

om alkohol. Vilken syn på olika alkoholbrukare förmedlas egentligen till läsaren? 

Andra metoder skulle förmodligen också kunna hjälpa oss att svara på denna fråga. 

Med en kvantitativ innehållsanalys skulle vi till exempel kunna ta reda på hur 

frekvensen av olika ord skapar olika bilder av alkoholkonsumenter (se Bergström & 

Boréus, 2012). Eftersom diskursanalysen också fokuserar på det icke uttalade har 

denna dock även inneburit att vi exempelvis har kunnat se vilka brukare tidningen 

vänder sig till. Till skillnad från andra metoder sätter diskursanalysen dessutom texten 

i ett större sammanhang, då den föreslår att bilder av alkoholdrickande avspeglas i 

mänskliga handlingar. 

 

En nackdel med diskursanalys är att det kan uppfattas som godtyckligt vad som kan 

kallas för en diskurs, det vill säga hur diskursbegreppet används i en studie. Det är 

problematiskt om det verkar som att vad som helst kan kallas för en diskurs (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000). Språk tolkas aktivt av mottagaren, vilket gör att det som 

en person ser som en tydlig diskurs kan framstå som mer mångtydigt för någon annan 

(ibid.). Det går inte att komma ifrån att de diskurser vi har funnit i denna studie är 

våra tolkningar. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ger diskursanalysen 

ingen tydlig lösning på detta problem. Författarna själva understryker dock vikten av 

att förstå att en diskursanalys är socialkonstruktionistisk och inte gör anspråk på att 

fånga verkligheten. Det är så att forskaren konstruerar diskurserna. Denne måste dock 

vara tydlig med varför den kallar något för en diskurs; läsaren måste kunna bedöma 

rimligheten i huruvida det ena eller det andra är att betrakta som en diskurs (ibid.).  

 

Vi har i denna studie tillämpat ovanstående tanke genom att vara noggranna med hur 

vi använder begreppet diskurs. Vi har resonerat på så vis att för att något ska kunna 

kallas för en diskurs måste det handla om ett större system, ett sammanhang, som 

reglerar tal, i likhet med Börjessons (2003) beskrivning av diskurs som en talordning 

som sätter upp gränser för vad som kan och inte kan sägas. Ett större system kan 

utifrån vårt sätt att se det liknas vid ett perspektiv som innefattar vissa sanningar kring 

fenomenet ifråga, samtidigt som det utesluter andra. Användningen av 

diskursbegreppet hänger också ihop med det som avhandlas vidare nedan, validitet. 

Rimliga tolkningar som är lätta att följa stärker validiteten (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detta inbegriper tolkningen att kalla något för en diskurs. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Burr (2004) kritiserar begreppen validitet och reliabilitet som kvalitetsmått inom 

socialkonstruktionistisk forskning, utifrån att dessa begrepp utgår från den 

positivistiska tanken att det finns en objektiv verklighet som forskaren ska fånga. 

Emellertid är det ändå viktigt att på något sätt kunna bedöma forskningens kvalitet, 

vilket kan göras med hjälp av nya kvalitetsbegrepp, såsom trovärdighet (ibid.). Kvale 

och Brinkmann (2009) menar dock att begreppen validitet och reliabilitet går att 

omforma så att de passar kvalitativ forskning. I diskussionen nedan har vi valt att 

ansluta oss till detta förhållningssätt. 

 

I kvalitativ forskning är validiteten beroende av om analysen undersöker det som 

forskaren avser, och validiteten stärks om studiens teori logiskt hänger samman med 
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forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studies validitet torde därför 

stärkas av att våra frågeställningar korresponderar med Faircloughs (1992) teori samt 

att den kritiska diskursanalysen är avsedd för analys av växelspelet mellan diskurser 

och samhället, vilket är något vi är intresserade av att undersöka. Börjesson (2003) 

menar dock att en stark teoristyrning i en diskursanalys kan leda till att allt i ett 

empiriskt material ses som att det pekar åt samma håll, nämligen i linje med teorin. 

Detta kan göra det svårt att se motstridiga tendenser i materialet, vilket påverkar 

validiteten i studiens slutsatser (ibid.). För oss har detta varit problematiskt i relation 

till Hirdmans (1988) genusteori och Faircloughs (1992) fokus på makt. Vi har 

förhållit oss till problemet genom att försöka främmandegöra oss från vårt material 

och fundera över alternativa perspektiv och tolkningar (jfr Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att validitet även handlar om hur väl läsaren kan 

följa ett resonemang och hur det leder till en slutsats. Följaktligen har vi försökt att så 

noggrant som möjligt beskriva de begrepp vi använder och varför vi tolkar empirin på 

ett visst sätt. På så vis kan läsaren bedöma huruvida vi förstått materialet rätt och 

huruvida analysen är stringent. Vi har även varit måna om att frekvent använda citat 

från empirin och att välja de som tydligast belyser en ståndpunkt. Detta förstärker 

trovärdigheten i argumenten och bidrar till studiens transparens (Bergström & Boréus, 

2012). Validiteten stärks också av användandet av ”naturligt förekommande material” 

(Börjesson 2003, s. 160), eftersom forskaren inte måste reflektera över sin egen 

delaktighet i tillkomsten av dessa, vilket är fallet vid exempelvis forskningsintervjuer. 

I vår studie torde därför användandet av redan skrivna artiklar gynna validiteten. 

 

När det gäller reliabiliteten menar Bergström och Boréus (2012) att det är viktigt att 

forskaren är noggrann i forskningens alla led samt att tillvägagångssättet redovisas 

tydligt. Vår reliabilitet torde därför stärkas genom användandet av färgpennor och 

meningskoncentrering samt tematiseringen av materialet utifrån problem, orsak, 

lösning. Att Faircloughs (1992) metod föreslår ett konkret tillvägagångssätt, där en 

text ska belysas utifrån hans tredimensionella diskursbegrepp, gör att analysen blir 

systematisk och lätt att redovisa. Reliabiliteten stärks också av konkreta 

analysverktyg, i vårt fall framförallt modalitet, då de möjliggör för andra forskare att 

pröva hållbarheten hos en studies slutsatser (Bergström & Boréus, 2012). De konkreta 
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analysverktygen och en genomgående användning av dessa ökar genomskinligheten 

och lämnar lite utrymme för utsvävningar i vår studie. Faircloughs (1992) teori är 

dessutom nära sammanbunden med socialkonstruktionism. Detta gör att denna studies 

metod och problemformulering hänger samman på ett logiskt sätt. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet bland annat handlar om huruvida forskningen 

kan återskapas vid en senare tidpunkt och av andra forskare. I detta avseende gynnar 

vår användning av publicerat tryckt material reliabiliteten. Materialinsamlingen kan 

således upprepas av andra forskare och deras resultat kan jämföras med vårt. 

 

När det gäller generaliserbarhet har denna studie analyserat ett urval av Bolagets 

artiklar, varför det är möjligt att resultatet delvis skulle bli ett annat om vi istället hade 

gjort en analys av tidningen som helhet. Våra resultat visar upp en sida av tidningen, 

som dock inte förminskas av att det möjligen finns andra. En annan fråga är huruvida 

det går att generalisera Bolaget till Systembolaget i stort. Det är möjligt att det inte 

går att göra det, men Bolaget är ett forum där Systembolaget för ut sina budskap till 

allmänheten. Huruvida de diskurser och konstruktioner vi har funnit i Bolaget 

återfinns i andra massmediematerial, andra preventionskontexter eller andra 

sammanhang i stort kan sägas vara en fråga för läsaren och framtida forskning (se 

Kvale & Brinkmann, 2009). Det är dock inte otroligt att de funna diskurserna och 

konstruktionerna går igen i andra sammanhang, eftersom Systembolaget inte är fritt 

flytande utan existerar i ett socialt, kulturellt, tidsligt och rumsligt sammanhang. 

Slutligen bör påpekas att Systembolaget är en unik organisation i Sverige. Således 

skulle denna studie kunna ses som en fallstudie, varför kunskapen den ger är värdefull 

oavsett möjlighet att generalisera den (ibid.). Förutom att ge kunskap om 

Systembolaget kan denna studie även säga något om villkoren för alkoholprevention i 

dagens Sverige. 

 

4.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å.) bör vid all 

forskning den potentiella skada som berörda individer kan utsättas för vägas mot 

nyttan av forskningen. Vi ser artikelmaterialet som en representation av 

Systembolaget och inte av artikelförfattarnas personliga åsikter. För att ta bort fokus 

från artikelförfattarna publiceras inte deras namn i denna uppsats. Ovannämnda 
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forskningsetiska principer förordar att undersökningsdeltagare anonymiseras. Vi kan 

naturligtvis inte garantera någon sådan anonymitet, eftersom det för den som vill 

torde vara lätt att ta reda på namnen på de som har skrivit artiklarna. 

Artikelförfattarna har dock satt sina namn på texterna, och var på så vis inte anonyma 

till att börja med. Fokus ligger inte heller på individerna, utan på deras verk. Nära 

detta ligger frågan om samtycke. Vetenskapsrådet (u.å.) menar att samtycke inte 

behöver efterfrågas när det gäller information som lämnats via massmedia, vilket vårt 

material kan ses som. Artikelmaterialet finns också i en tidning som är tillgänglig för 

allmänheten, varför artikelförfattarna generellt kan anses ha en begränsad kontroll 

över sina verk efter att de har publicerats. Sammantaget anser vi att risken för att 

artikelförfattarna kommer till skada till följd av denna studie är liten. Systembolagets 

textbaserade alkoholprevention har, såvitt vi vet, aldrig forskats på tidigare, vilket gör 

att nyttan av denna studie kan anses väga tyngre. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel redovisas och analyseras våra resultat med utgångspunkt i 

huvudrubrikerna Alkoholens konsekvenser, Alkoholens brukare samt Alkoholens 

funktioner. Vi kommer att analysera textnivån utifrån ordval och modalitet, vilket 

innebär graden av instämmande i ett påstående. Den diskursiva praktiken analyseras 

utifrån begreppet interdiskursivitet. Avslutningsvis kopplar vi våra resultat till den 

sociala praktiken. 

 

5.1 Alkoholens konsekvenser 
5.1.1 Sjukdomar och skadade organ 
Merparten av artiklarna lyfter fram de fysiologiska risker som är förenade med 

alkoholkonsumtion. Det redogörs bland annat för hur alkohol negativt påverkar 

hjärnan och levern (10, 15), blodsockret för diabetiker (18), samt hur den ökar risken 

för högt blodtryck (4, 17) och cancer (1, 7). I en artikel sammanfattas att människor 

som dricker för mycket riskerar att drabbas av exempelvis: 

 
Skador på njurar, hjärtats kärl, mag-tarmkanalen. Sjukdomar som diabetes, 

bukspottskörtelinflammation, skrumplever och inre blödningar. Det är ingen hejd på alla rysligheter 

som alkoholen kan åstadkomma i kroppen. Inget organ går säkert. (12) 
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Påståendet inget organ går säkert präglas av stark modalitet då det beskrivs som ett 

ovedersägligt faktum. Ordvalet inget förstärker påståendet eftersom det utesluter 

möjligheten att ett enda organ förblir opåverkat. Även påståendet ingen hejd på alla 

rysligheter understryker att det inte finns någon gräns för hur kroppen kan påverkas 

negativt av alkohol. Ordet rysligheter kan här ses som något otäckt från en 

spökhistoria, något okänt och skrämmande som man vill undvika. Utifrån 

interdiskursivitet tolkar vi detta som en riskdiskurs som syftar till att skapa en rädsla 

som ska internaliseras av läsaren och följaktligen leda till ett undvikande av alkohol, 

så kallad governmentality (Tigerstedt, 1999).  

 

5.1.2 Försämrad potens 
Då det gäller en fysiologisk konsekvens kopplad till mäns drickande belyser artikeln 

”Potensen & procenten” att testiklarna och potensen hotas av alkoholkonsumtion: 

 
sårbar är hjärnan – och testiklarna, producenterna av det manliga könshormonet testosteron som är helt 

avgörande för sexlivet. Inget testosteron = ingen sexlust. Är du man är valet bistert: Ju mer alkohol 

desto sämre potens med åren. (9) 

 

Citatet har stark modalitet eftersom det framställs som fakta att testosteron är det som 

dikterar mannens sexlust. Ordvalen helt avgörande förstärker detta, samt 

likhetstecknet mellan testosteron och ingen sexlust. Att en mans potens blir sämre 

med åren ju mer alkohol han dricker presenteras också som en sanning, likaså att detta 

gäller alla män. Att detta inte ses som positivt understryks genom ordet bistert.  

 

Alkoholen är här ett tydligt hot mot - det som kan anses vara ett av de tydligaste 

tecknen på manlighet - erektionen och förmågan till samlag. Bolagets framställning 

går emot Lalanders (2000) och Dempsters (2011) studier som visar att hårt drickande 

bland unga män kan konstruera maskulinitet. I Bolagets artikel hotar istället hög 

alkoholkonsumtion att bryta ner maskuliniteten. En förklaring till att våra resultat 

skiljer sig från Lalanders och Dempsters är att manlighet i deras studier ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv, medan Bolaget i citatet ovan har ett rent medicinskt 

perspektiv. En tolkning kring att Bolaget tar upp alkohol och potens är att de 

möjligtvis anser att det bland många män finns en rädsla att drabbas av 

potensproblem. Om så är fallet kan detta ses som en del av den riskdiskurs som 
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presenteras ovan och som här används för att få män att dricka mindre genom att 

belysa potensproblem. 

 

5.1.3 Förändrade kroppsformer 
På flera ställen i artiklarna lyfts det fram att en konsekvens av alkoholkonsumtion är 

att mäns och kvinnors kroppar blir mer lika varandra (2, 7, 12). I artikeln ”Man blir 

kvinna blir man” står det: 

 
Vill du byta kön utan att behöva genomgå en stor operation? Då ska du dricka mycket alkohol! En hög 

konsumtion gör nämligen en man mer feminin och en kvinna mer maskulin. (7) 

 

Citatet präglas av stark modalitet, att mycket alkohol gör att män blir mer feminina 

och vice versa presenteras som en sanning. Ordvalet ska i då ska du dricka mycket 

alkohol visar att det otvivelaktigt är alkohol som orsakar denna kroppsliga 

förvandling. Att detta likställs med en könsoperation förstärker påståendet ytterligare.  

 

Rådet att dricka mycket alkohol istället för att genomgå en könsoperation kan 

knappast ses som allvarligt menat. Här kan det vara viktigt att påminna sig om att 

Bolaget är en gratistidning som finns tillgänglig för alla som handlar på 

Systembolaget. Följaktligen har tidningen en bred målgrupp och kanske tänker de att 

skämt om könens olikheter är något som många kan relatera till. Dessutom kan det ses 

som att Bolaget försöker slå an en lättsam populärvetenskaplig ton för att göra 

invecklad hormonforskning mer tillgänglig. Emellertid går det i citatet att se att 

Bolaget indirekt varnar för att alkohol gör män mer feminina och kvinnor mer 

maskulina. Bolaget tycks utgå från att detta är något människor inte vill och denna 

konsekvens ska därför verka skrämmande. 

 

Längre fram i artikeln står det hur denna ”förvandling” kan yttra sig: 

 
Stora, starka öldrickande män kan till och med utveckla bröst. Kvinnor med mycket hög 

alkoholkonsumtion riskerar däremot efter många års spritmissbruk att bli väldigt maskulina, med 

grövre röst, ökad behåring och en ”manlig” kroppsform som följd. (7)   
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Citatet präglas av en svagare grad av instämmande än föregående citat. Män kan 

utveckla bröst, och kvinnor riskerar efter många års spritmissbruk att bli väldigt 

maskulina. Vidare ges en bild av män som stora, starka och öldrickande. Vad som 

kännetecknar kvinnor skrivs inte explicit, men eftersom de efter många års 

spritmissbruk riskerar grövre röst och ökad behåring – något som ses som väldigt 

maskulint – får man anta att det är något kvinnor inte förväntas ha innan de börjar 

dricka för mycket. Det förklaras inte närmare vad som menas med ”manlig” 

kroppsform, men ett rimligt antagande är att det finns en tydlig skiljelinje mellan en 

manlig och en kvinnlig kroppsform, vilket utesluter att en del män och kvinnor kan ha 

lika kroppsformer. Som vi påpekat ovan tolkar vi det som att citatet ska fungera 

avskräckande. Utifrån interdiskursivitet använder Bolaget här dels en riskdiskurs, dels 

en könsdiskurs som bygger på isärhållandets logik (se Hirdman, 1988).  

 

5.1.4 Viktuppgång 
Alkoholens skadeverkningar på kroppen tas även upp i samband med träning och en 

sund livsstil (2). Att alkohol ökar risken för viktökning beskrivs på följande sätt: 

 
Så är det det här med kalorierna. Alkohol är fettbildande. Och ökar aptiten – efter första drinken är det 

svårare att säga nej till chipsen. Det finns forskare som anser att kvinnors bukfetma och muffinsmidjor 

delvis hänger ihop med alkoholvanorna. (2) 
 

Alkohol är fettbildande. Detta beskrivs som en sanning. Vidare hänger alkohol ihop 

med kvinnors bukfetma. Värt att notera är att detta endast tycks gälla kvinnor då mäns 

viktproblem utesluts. Citatet kan sägas reproducera ett ideal som understryker att 

kvinnor ska vara smala, vilket förstärks av ordvalet muffinsmidjor. Day et al. (2004) 

menar att feminin skönhet har ett viktigt värde beträffande önskvärd kvinnlighet, och 

att detta hotas av kvinnors alkoholkonsumtion. Att ha muffinsmidja kan knappast vara 

förenat med samma grad av fara som vissa andra av de fysiologiska risker Bolaget tar 

upp, såsom cancer eller skrumplever, varför det går att anta att Bolaget tagit intryck 

av ett smalt skönhetsideal. När de varnar för riskerna att få muffinsmidja slår de 

således egentligen inte larm för ett allvarligt fysiologiskt problem, utan ett som är 

kopplat till kvinnors förmodade strävan att vara smala. Detta kan ses som ytterligare 

exempel på hur läsaren ska internalisera en risk och undvika alkohol (Tigerstedt, 

1999).  
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5.1.5 Varför fysiologiska risker?  
Vad kan det då finnas för förklaringar till att så många av artiklarna fokuserar på de 

fysiologiska riskerna förenade med alkoholkonsumtion? En förklaring är den 

påfallande mängd medicinskt professionella som får uttala sig i materialet. Det rör sig 

om exempelvis olika typer av specialistläkare (1, 6, 13, 14, 15), en 

molekylärtoxikolog (12, 13), två forskare i klinisk neurovetenskap (12, 13), en 

hjärnforskare (10), en endokrinolog (18), och en farmakolog (9). Vid ett par tillfällen 

används professionen alkoholforskare (7, 9), vilket här avser natur- och inte 

samhällsvetare. Andra röster, bland annat en känd journalist (5), en trendanalytiker 

(2) och en psykolog (9), hörs också men dessa hör till undantagen.  

 

De artiklar vi studerat bygger alltså i de allra flesta fallen på utsagor och tankegångar 

som kommer från naturvetare. Detta kan ses som manifest intertextualitet, vilket 

innebär att en text skapats utifrån en annan text, exempelvis genom citat (Fairclough, 

1992). Vi har vidgat detta begrepp till att även innefatta intervjuutsagor och inte bara 

skriven text. Andra exempel på manifest intertextualitet är när en artikel (10) refererar 

till boken Kidnappad hjärna av Miki Agerberg (2004), vilken tar upp aktuell 

beroendeforskning. Citaten som används i artikeln är plockade direkt ur boken och 

illustrerar därmed hur en text som skapats i ett sammanhang går igen i ett annat. 

Genom den manifesta intertextualiteten tillmäts den medicinska expertisen auktoritet. 

Undersökningar har visat att människor idag har större förtroende för medicinsk än 

samhällsvetenskaplig forskning, och ser denna som mer vetenskaplig (Vetenskap & 

Allmänhet, 2012). Detta förhållande skulle kunna vara något Bolaget fångat upp, 

varför det medicinska perspektivet ges stort utrymme.  

 

Sutton (1998, s. 61f.) menar att på 1960-talet började alkohol studeras inom 

samhällsvetenskaperna, bland annat inom socialt arbete. Problemet och dess orsaker 

började då omformuleras, från att ha setts som ett medicinskt problem som läkarna 

hade tolkningsföreträde kring, till att ses som ett socialt problem som samhällsvetare 

hade intressanta perspektiv på. I Bolaget ter det sig som att pendeln har svängt 

tillbaka, och det återigen är medicinkunniga som ges makten att uttala sig om 

alkoholdrickande. Då Bolaget fokuserar på fysiologiska risker och ger de medicinska 

experterna tolkningsföreträde reproduceras en medicinsk diskurs (se Sutton, 1998), 

vilket är ett exempel på interdiskursivitet.  
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5.1.6 Svårigheter att få ihop livet  
Bolaget tar också upp att alkoholdrickande kan få sociala konsekvenser. Till exempel 

beskrivs att inte kunna leverera som förväntat, att inte kunna skjutsa barnen, att 

sjukskriva sig och att ljuga om sitt drickande som varningstecken på att man börjar få 

problem med alkohol (12). I samma artikel beskrivs alkoholberoende som ett stort 

”socialt handikapp”. I de flesta av Bolagets texter där de sociala konsekvenserna av 

drickande tas upp får vi uppfattningen att detta görs i mindre omfattning och mindre 

detaljerat än då det gäller de fysiologiska konsekvenserna. Det sägs till exempel att 

alkoholproblem kan leda till ”förstört (…) familjeliv, förlorat jobb och social status” 

(10). Hur detta mer ingående går till beskrivs inte. En artikel (3) utgör dock ett 

undantag. Denna handlar om att vara anhörig till en person som dricker för mycket. 

Artikeln lyfter fram hur påfrestande detta var för Lisa, vars tidigare sambo hade 

alkoholproblem:  

 
Att ta hand om en missbrukare kräver mycket energi. Saker måste rättas till, slätas över, folk ska 

ringas, missade räkningar ska betalas, tvätt och övrig vardag ska skötas. Det blir inte mycket ork över 

till annat. Lisa berättar att allt det här gjorde att deras bekantskapskrets krympte. (3) 

 

Att det kräver mycket energi att ta hand om en missbrukare uttrycks med stark 

modalitet. Likaså att det inte blir mycket ork över till annat. Dessa påståenden för 

tankarna till ett spädbarn som kräver föräldrarnas odelade uppmärksamhet. Detta 

förstärks ytterligare med ordvalen ta hand om. Detta kan tolkas som att en social 

konsekvens av missbruk är att anhöriga får ta ett orimligt ansvar för missbrukaren. I 

artikeln (3) nämns vidare att Lisa kände en ständig oro, satte de egna behoven i andra 

hand samt utsatte sig för risken att drabbas av depression. Dessutom lyfts Lisas 

känslor av ansvar och skuld fram. Jämfört med de sociala konsekvenser som tas upp i 

det övriga materialet ges här en mer ingående beskrivning av den sociala problematik 

som alkohol kan ge upphov till. En tolkning kring detta är att igenkänningsfaktorn i 

denna artikel är hög då många anhöriga till personer med problematiskt alkoholbruk 

torde vara i en liknande situation. Artikeln uppmärksammar därmed anhörigas 

situation, samtidigt som problembrukaren kan få sig en tankeställare.  
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5.1.7 Individen i fokus  
Enligt Björkman (2002) skedde en övergång från en medicinsk alkoholdiskurs till en 

mer socialt inriktad alkoholdiskurs redan under de första decennierna av 1900-talet. 

Alkoholen började då allt mindre ses som ett problem för individen, och allt mer som 

ett problem för samhället. Detta synsätt skiljer sig från det som finns i Bolaget. I de 

fall det talas om sociala konsekvenser i artiklarna gäller det inte samhällets 

välmående, utan individens. En likhet mellan Bolagets tal om fysiologiska risker och 

dess tal om sociala konsekvenser, är att i båda fallen är det individen, och inte 

kollektivet, som står i centrum. Här kan vi se en interdiskursivitet där en politisk 

diskurs i form av en liberalistisk världsåskådning, där fokus ligger på individens frihet 

(se Molin, 2012), reproduceras i Bolagets texter.  

 

Individcentreringen när det gäller de sociala konsekvenserna innebär att alkohol inte 

framställs som ett samhällsproblem, och inte heller som ett problem för den närmaste 

omgivningen kring den som dricker. Undantaget från detta är naturligtvis den ovan 

nämnda artikeln om en anhörig till en missbrukare (3), men i övrigt ligger fokus på 

den person som dricker. Risken att göra bort sig när man har druckit är något som tas 

upp, till synes för att avskräcka från berusning (1, 2, 16), istället för att prata om att 

det kan vara påfrestande för omgivningen om någon blir så berusad att den agerar 

alltför ogenomtänkt eller sårar människor. Här är det dagens moderna teknik, uttryckt 

via en framtidsstrateg med inriktning på hälsofrågor, som i en av artiklarna används 

för att spetsa till resonemanget om att läsaren bör akta sig för att bli alltför berusad:  

 
- Alla har en mobil i fickan nu för tiden och därmed också en kamera. Ingen vill hamna i ett pinsamt 

läge som dokumenteras av någon annan som sedan kanske kablar ut det hela i våra sociala medier. (16) 

 

Vad kan då vara anledningen till valet av fokus på hur personen som läser tidningen 

själv påverkas av sitt drickande? Det är troligt att en bakomliggande tanke med 

Bolagets information om olika risker med alkoholdrickande är att läsaren ska 

internalisera dessa och sedan ägna sig åt ett mer reflekterat och måttligt drickande (jfr 

Tigerstedt, 1999). Med detta i åtanke skulle en anledning till Bolagets 

individcentrering, förutom påverkan av en liberalistisk diskurs, kunna vara en idé om 

att människor har lättast att internalisera risker som skulle drabba dem själva. Det som 



	   35	  

ligger nära en själv kan upplevas som mer konkret och därför vara lättare att ta till sig 

av, varför en individcentrerad alkoholprevention möjligen kunde vara mer effektiv.  

 

5.1.8 Psykisk ohälsa 
Även de psykologiska konsekvenserna av alkoholdrickande beskrivs mindre ingående 

än de fysiologiska. Det sägs att alkoholkonsumtion bland annat kan leda till: 

 
ångest, känslostörningar, oro, trötthet, nedstämdhet, sömnproblem, depression (12). 

 

Som nämnts tidigare fokuserar hela artiklar på alkoholens negativa påverkan på olika 

organ, men de psykologiska konsekvenserna beskrivs, som i citatet ovan, mindre 

ingående. Två artiklar (8, 17), vilka tar upp författaren Ernest Hemingways 

destruktiva drickande, kan dock sägas ha som huvudsakligt syfte att informera om de 

mentala riskerna med alkoholkonsumtion. I artikeln ”Hemingway fångades i sin egen 

myt” står det: 
 

Drickandet växte honom över huvudet och blev en tvångströja. (…) Han var alkoholiserad och 

drabbades av personlighetsförändringar och djupa depressioner. När han den 2 juli 1961 satte ett 

dubbelpipigt jaktgevär mot pannan var han inte bara en av världens största författare, utan också en av 

de mest olyckliga. (17) 

 

Citatets andra mening har stark modalitet, att Hemingway drabbades av 

personlighetsförändringar och depressioner presenteras som fakta. Ordet tvångströja 

för tankarna till ett slags vanemässigt beteende som han inte kunde bryta, något man 

kan gissa var kopplat till hans psykiska hälsa. Även om det inte står explicit i citatet 

att det var alkoholen som ledde till hans psykiska tillstånd, går det att ana detta. 

Exempelvis står det att han var alkoholiserad och drabbades av 

personlighetsförändringar och djupa depressioner, vilket skulle kunna tolkas som att 

han blev deprimerad på grund av det faktum att han var alkoholiserad. I artikeln 

”Desperat jakt på inspiration i glaset” framgår det att även andra manliga författare 

har förlorat förståndet av för mycket alkohol: 

 
Åtskilliga har lyckats förstöra författargåvan, den psykiska hälsan och sina relationer genom att allt 

djupare spana efter inspiration i botten av glaset. (8) 
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5. 2 Alkoholens brukare 
5.2.1 De beroende 
I artikeln ”Nej tack hjärna” (10) beskrivs att hög alkoholkonsumtion kan leda till att 

hjärnan skadas, vilket i sin tur leder till att människor utvecklar ett alkoholberoende. I 

artikeln står det: 
 
Att dricka för mycket handlar inte om dålig karaktär. Ingen går säker för alkoholens risker. När vi 

dricker för mycket byggs vår hjärna sakta om. Drogen ”kidnappar” vår hjärna. (10) 

 

Det beskrivs som otvetydigt att det inte handlar om dålig karaktär att dricka för 

mycket. Vidare framställs det som fakta att alkoholproblem är något som kan drabba 

alla eftersom ingen går säker från dess risker. Detta är ett exempel på synsättet 

”problemet finns i flaskan” (Blomqvist, 2012, s. 16) vilken förespråkades av 

nykterhetsrörelsen i början av förra seklet, och innebar att man såg alkoholen som ett 

gift som kunde få alla som drack det att mista förmågan att hantera konsumtionen (se 

även Björkman, 2002; Sutton, 1998). Att alkoholen kidnappar vår hjärna kan tolkas 

som att alkoholen har en egen vilja, och likt en skurk kan röva bort människor. 

Ordvalet drogen istället för alkohol betonar allvaret ytterligare då många förmodligen 

förknippar ordet med kriminalitet och en starkare grad av beroende. Detta kan ses 

som en form av riskdiskurs, då det målar upp en bild som kan ses som skrämmande.  

 

Att hjärnan blir kidnappad går i linje med ett essentialistiskt synsätt, vilket beskriver 

alkoholberoende som en ”hjärnsjukdom” (Blomqvist, 2012, s. 22). Detta synsätt 

kallas ”problemet finns hos drinkaren”(ibid.), och innebär att alkoholproblem kan 

hänföras till i individen inneboende orsaker (jfr Sutton, 1998). I dag stödjer sig detta 

synsätt på forskning som uppmärksammat de neurobiologiska mekanismer som, vid 

längre tids hög alkoholkonsumtion, gör att alkoholsuget ökar samtidigt som det blir 

svårare att motstå det (Blomqvist, 2012). Blomqvist påpekar dock att det 

essentialistiska perspektivet i modern tappning kombinerar ”problemet finns hos 

drinkaren” med ”problemet finns i flaskan”. Detta samstämmer med våra resultat då 

Bolaget framställer beroende dels som en kidnappad hjärna, dels som något som kan 

drabba alla. Hur den hjärnskada som har uppstått vid ett beroende kan yttra sig 

beskrivs på följande sätt: 
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Vid alkoholberoende har det skett en medicinsk störning i hjärnan. Det naturliga belöningssystemet har 

liksom kortslutits. Det är ett tillstånd där tankarna kretsar väldigt mycket kring alkohol, då suget blir 

oemotståndligt och drickandet ohejdat. Okontrollerbart. Alkoholism är samma sak; en alkoholberoende 

person är alkoholist (12) 
 

Att alkoholberoende är en medicinsk störning i hjärnan präglas av stark modalitet, 

vilket märks i ordvalen har det skett. Alkoholberoende beskrivs som ett tillstånd där 

tankarna kretsar väldigt mycket kring alkohol. Detta uttrycks med stark modalitet, det 

är så. Vidare framställs det som ett faktum att den alkoholberoendes sug blir 

oemotståndligt och drickandet ohejdat och okontrollerbart. Slutligen nämns också 

Bolagets definition på alkoholist, vilket sägs vara samma sak som en 

alkoholberoende. Att det finns en spridd diskurs om att alkoholisten kännetecknas av 

just en oförmåga att kontrollera sitt drickande är något Macfarlane och Tuffin (2010) 

visar i sin studie. Författarna menar att det finns en diskurs om att denna oförmåga är 

det som skiljer alkoholisten från den funktionella konsumenten. Bolaget reproducerar 

denna diskurs kring alkoholisten som någon som inte kan hejda sitt drickande. I en 

artikel står det: 

 
För en alkoholist kan ett glas öl vara nog för att skapa ett oerhört tvång att dricka mer. (10) 

 

Meningen har en svagare grad av instämmande i och med ordet kan. En tolkning av 

detta modalitetsval är att Bolaget vill skrämma läsaren genom en osäkerhet om vad 

som händer om en alkoholist dricker ett glas öl. Eftersom det oerhörda tvånget kan 

uppstå är det bäst att avstå. Gällande interdiskursivitet är orden alkoholist, ett glas öl 

och oerhört tvång alla hämtade från AA-rörelsens alkoholistsdiskurs som inbegriper 

devisen "ett glas ifrån ett fyllo" (Fingarette, 1989, s. 33), vilken menar att endast ett 

glas alkoholhaltig dryck gör att alkoholisten omöjligen kan avstå från att dricka mer. 

 

I en artikel står det att de förändringar i hjärnan en person med beroende har kommer 

att finnas kvar länge, vissa av dem kanske för alltid. Detta sägs medföra att det för 

beroende personer inte räcker att vara avhållsam från alkohol en kortare tid för att 

lösa alkoholproblemet (10). I en annan artikel uttrycks att lösningen är livslång 

avhållsamhet: 
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För alkoholberoende personer finns inte längre någon återvändo till ett måttfullt drickande. 

Förståsigpåarna anser att total avhållsamhet då är den enda utvägen för dem som inte vill supa ihjäl sig. 

(12) 

 

Det finns inte längre någon återvändo till ett måttfullt drickande, vilket innebär att det 

med stark modalitet sägs att vid ett beroende är det för sent för att kunna återgå till ett 

mer genomsnittligt drickande. Då står valet mellan att dö av sitt drickande och att 

sluta dricka helt och hållet. För den som inte vill supa ihjäl sig sägs detta vara den 

enda utvägen. Här är modaliteten väldigt stark: för att ta sig ur ett beroende finns det 

inga andra alternativ än total avhållsamhet för alltid. Att det är förståsigpåarna som 

anser detta kan ses som ett sätt att säga att alla som kan något om detta ämne har 

denna uppfattning. Det framstår alltså som något som inte bör betvivlas. 

 

5.2.2 Missbrukare och riskbrukare 
Bolaget tar också upp att människor kan ha en problematisk alkoholkonsumtion utan 

att vara beroende. I artikeln ”I gränslandet” (12) som tar upp olika former av 

problemdrickande är slutsatsen:  

 
Övergångarna är flytande. Begreppet riskbruk börjar alltmer att innefattas i termen missbruk; den som 

dricker så mycket att det är fara för hälsan utsätter sig ju tveklöst för risker – och missbrukar sin kropp. 

(12) 

 

Att det inte finns några tydliga gränser mellan riskbruk och missbruk uttrycks med 

stark modalitet då det sägs att övergångarna är flytande. Det framhålls att begreppen 

alltmer börjar betyda samma sak, och att båda ger upphov till problem, vilket uttrycks 

genom ordvalen fara för hälsan, risker, missbrukar sin kropp.  

 

En stor del av artikeln (12) handlar sedan om att det är viktigt att se till att ändra sina 

alkoholvanor innan missbruket leder till ett beroende. En professor i klinisk 

neurovetenskap säger:  

 
Det bästa du kan göra för att bryta ett skadligt alkoholbruk medan det ännu finns chans till 

återhämtning är att dricka lite mer sällan och lite mindre. (12) 

 



	   39	  

Meningen uttrycks med stark modalitet. Lösningen för de personer där det ännu finns 

chans till återhämtning, det vill säga de som inte hunnit få en hjärnskada, är att dricka 

mer måttligt. Härigenom uttrycks att för personer vars missbruk ännu inte övergått i 

ett beroende gäller inte tesen om att lösningen på alkoholproblemen är total 

avhållsamhet. Här framstår alltså en återgång till ett måttligt drickande som möjlig.  

 

5.2.3 Vi och de 
En artikel beskriver en särskild grupp av alkoholberoende personer:  

 
Runt 50 000 alkoholberoende är socialt marginaliserade personer där fattigdom, bidragsberoende, 

relationsstörningar, psykiska avvikelser, bostadslöshet, kriminalitet och allmän misär ingår i 

problembilden. (14) 

 

Detta påstående uttrycks med stark modalitet. Av alkoholberoende personer är 50 000 

socialt marginaliserade (det finns inga andra infallsvinklar och gränsdragningen 

verkar oproblematisk) och uppradandet av problem kan tolkas som att samtliga i 

gruppen har alla dessa problem. Vissa av ordvalen kan ses som stigmatiserande 

(socialt marginaliserad, bidragsberoende, psykiska avvikelser) och dramatiska 

(relationsstörningar, allmän misär).  

 

Samma artikel (14), vars titel är ”Att nå den osynliga majoriteten”, beskriver i 

kontrast till den socialt marginaliserade gruppen en större grupp av människor, över 

en halv miljon personer, som trots sitt alkoholmissbruk ändå har kontroll över sina liv. 

Ett rimligt antagande är att det är denna grupp som tilltalas då Bolaget skriver om att 

inte kunna skjutsa barnen, att förlora social status, och annat som bygger på att som 

utgångsläge ha en välfungerande livssituation (se Svårigheter att få ihop livet). Det 

tycks främst vara denna typ av sociala konsekvenser som Bolaget lyfter fram i sina 

artiklar. Endast när det gäller den socialt marginaliserade gruppen tas sådant som 

bostadslöshet, kriminalitet och allmän misär upp.  

 

Att tidningen främst vänder sig till personer som har ett relativt välordnat liv syns 

också i att den artikel (14) som nämner den socialt marginaliserade gruppen gör detta 

för att visa på en allmänt spridd bild av ”missbrukaren” som den stora massan inte 

kan identifiera sig med. Detta sägs leda till att många inte söker hjälp för sina 
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alkoholproblem. Det kan ses som att Bolaget försöker nyansera bilden av 

missbrukaren genom att visa att de allra flesta som har ett alkoholproblem inte ryms 

inom denna bild. Artikeln (14) presenterar dessutom en nyöppnad alkoholmottagning 

som personer som inte passar in i den allmänna bilden av missbrukaren 

förhoppningsvis ska ha lättare att vända sig till. Tanken med artikeln är antagligen att 

en vidgning av begreppet missbrukare ska göra det lättare och mindre stigmatiserande 

att söka hjälp.  

 

Sammantaget kan det gällande interdiskursivitet ses som att det här reproduceras en 

vi-och-de-diskurs, där ”vi” har socialt stabila liv men kanske dricker lite för mycket, 

och ”de” är en grupp med mer omfattande social problematik. Detta skulle kunna bero 

på en tanke hos Bolaget om att alkoholpreventionen gynnas av ett tilltal som passar de 

som faktiskt läser tidningen, vilket skulle kunna antas vara en socialt stabil grupp av 

människor som plockar med sig tidningen hem för att läsa om nya drycker, recept 

eller vintips. 

 

5.2.4 Gravida och ammande kvinnor 
En annan grupp av brukare som tas upp i materialet är gravida och ammande kvinnor. 

I en artikel står det: 

 
En inte helt ovanlig missuppfattning är att det skulle vara OK att dricka även när man är gravid. Detta 

är helt fel! Under graviditeten får nämligen barnet samma promillehalt i blodet som mamman har, och 

det råder inga delade meningar bland expertisen om att detta är direkt farligt för barnet i magen. (6) 
 

Citatet präglas av stark modalitet. Att all form av alkoholkonsumtion under 

graviditeten är direkt farlig för fostret presenteras som en odiskutabel sanning. 

Påståendet illustreras med ordval som missuppfattning (vissa har felaktigt trott att de 

kunnat dricka under graviditeten) och helt fel. Ordvalen direkt farligt visar på att det 

inte råder några oklarheter kring faran. Vidare råder det inga delade meningar bland 

expertisen vilket, utesluter alternativa synsätt bland de som har kunskap kring denna 

fråga.  

 

Ovanstående uppmaning till total avhållsamhet för gravida kan tolkas som ett uttryck 

för en diskurs om barnets bästa, såsom den i FN:s konvention om barns rätt till bästa 
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möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa (Förenta nationerna, 1989). Diskursen 

visar sig också i att det i citatet står barnet i magen, istället för fostret. Det senare 

ordet kan tolkas som mer kliniskt medan det förra kan förknippas med ett liv. En 

förklaring till att diskursen lyfts fram är att Systembolaget arbetar på uppdrag av 

staten, vilken beaktar barnkonventionen i sin alkoholpolitik och har som uttalat mål 

att färre barn ska födas med alkoholrelaterade skador (Prop. 2010/11:47). En annan 

förklaring är att diskursen om barnets bästa är närvarande på andra håll i samhället, 

exempelvis i föräldrabalken (SFS 1949:381, 2 a §), men också, enligt vår mening, 

som en generellt utbredd föreställning om att barns behov bör sättas i främsta rummet. 

Att denna diskurs återfinns i ovannämnda artikel är ett exempel på interdiskursivitet. 

 

Diskursen om barnets bästa återfinns också gällande ammande kvinnor. I artikeln 

”Amma lugnt!” (6) uppmärksammas att alkohol och föräldraskap tidigare har 

fokuserat på alkohol i bröstmjölken, men nu ses ur ett bredare perspektiv, där även 

pappors drickande ingår. Dock framgår inte hur pappors drickande kan påverka 

barnet. Detta gör att det gällande föräldraskap främst är kvinnors alkoholkonsumtion 

som problematiseras i materialet. I samma artikel (6) presenteras Livsmedelsverkets 

nya rekommendationer för ammande kvinnor. Rekommendationerna säger att det inte 

finns några medicinska risker med ett måttligt drickande under amningen. Frågan 

visar sig dock inte vara helt enkel. Så här säger en nutritionist på Livsmedelsverket: 

 
– Det här är en laddad fråga (…) Vi rekommenderar naturligtvis ingen att dricka alkohol när de ammar, 

det finns inga positiva effekter för amningen eller för barnet. Men det är heller inte farligt om man 

håller sig inom gränserna. (6) 

 

Huruvida kvinnor kan dricka under amningen eller inte är en laddad fråga, det finns 

alltså olika åsikter gällande frågan. Vidare sägs att Livsmedelsverket naturligtvis inte 

rekommenderar någon att dricka under amningen. Drickande framställs här som en 

något problematisk, om än inte oacceptabel, aktivitet för ammande kvinnor. I följande 

mening sägs dock att ett måttligt drickande inte är farligt. Detta sägs med stark 

modalitet, det är så. Drickande under amningen framstår här som acceptabelt. Att det 

perspektiv som intas är huruvida det finns positiva effekter för amningen eller för 

barnet visar att diskursen om barnets bästa reproduceras i artikeln. 
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Den tvetydighet som framkommer i citatet och i artikeln (6) i stort kan ses som att 

dubbla budskap ges. Ett budskap som säger att det går bra att dricka under amningen, 

och ett som säger att ammande kvinnor inte bör konsumera alkohol. Det lyfts i 

artikeln även fram att det saknas kunskap om vad en ammande kvinnas 

alkoholkonsumtion kan innebära för barnet på lång sikt. Det sägs också att den typ av 

drickande som rekommenderas ”så vitt vi vet i dag” (6) inte är skadlig (jfr Lowe & 

Lee, 2010). Hur ska ammande kvinnor göra? I texten avtäcks Bolagets tolkning av de 

bakomliggande motiven med Livsmedelsverkets nya rekommendationer: 

 
Att ha för strikta rekommendationer för ammande kvinnor är inte bra av flera skäl, bland annat för att 

vissa mammor kan sluta amma hellre än att avstå från vin under både graviditet och amning. (6) 

 

Det ligger inte långt borta att dra slutsatsen att den egentliga rekommendation som 

Bolaget vill ge, och implicit ger, är att ammande kvinnor inte bör dricka alls, men att 

de förmedlar Livsmedelsverkets nya rekommendationer just av anledningen ovan: för 

att vissa mammor kan sluta amma hellre än att avstå från vin under både graviditet 

och amning.  

 

Utifrån interdiskursivitet kan ovanstående sägas reproducera diskursen om goda och 

dåliga mödrar (se Bogren, 2011b; Jarlbro, 2004). Som vi kan se i citatet ovan finns en 

risk för att vissa mammor (de dåliga) sätter sig själva före sina barn och slutar amma 

för att få dricka alkohol. De goda mödrarna förväntas antagligen ta till sig av 

budskapet om att det är osäkert om Livsmedelsverkets nya rekommendationer 

verkligen är otvivelaktigt säkra för barnet. Den goda modern agerar alltid utifrån 

barnets bästa, och för henne är det inte något problem att avstå från drickande även 

under amningen. Här kan vi se kopplingar mellan diskursen om barnets bästa och 

diskursen om goda och dåliga mödrar. Detta säger naturligtvis även något om 

kvinnlighet. Kvinnor ska vara mödrar och agera utefter vad som är bäst för barnet, 

inte utefter sin egen preferens, oavsett hur liten risken är att barnet skadas av att 

kvinnan följer denna. Detta synsätt går i linje med Day et al. (2004) som menar att 

önskvärd kvinnlighet är kopplad till moderskap och att alkoholkonsumtion hotar 

denna. 
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5.2.5 Måttlighetsbrukaren 
Vid en genomläsning av materialet tycks måttligt drickande vara det mest 

eftersträvansvärda förhållningssättet till alkohol (4, 8, 9, 12 13, 15, 18). Det framhålls 

att två flaskor vin i veckan för män och en och en halv för kvinnor är den 

rekommenderade maxmängden för att inte riskera att hamna i missbruk (12). Vidare 

sägs att risken för mängder av sjukdomar ökar om rekommendationerna inte efterlevs 

(15). Björkman (2002) skriver att den första statliga upplysningen om alkoholens 

risker i slutet av 1800-talet fokuserade på ett måttlighetsivrande och varnade för 

berusningsdrickande. Måttlighet har också varit ledstjärnan för Systembolaget 

alltsedan starten på 1950-talet (Prop. 2003/04:161; jfr Sutton, 1998).  

 

Room (1998) menar att det finns en allmänt spridd diskurs om att måttligt drickande 

är mer eftersträvansvärt än nykterhet, då det anses visa på större självbehärskning att 

avstå från drickande efter några glas än att avstå helt. Gällande interdiskursivitet är 

detta en diskurs som Bolaget tycks reproducera då de skriver att Winston Churchills 

måttliga alkoholkonsumtion fick opinionen om honom att påverkas positivt: 

 
För även om inget folk vill ha en suput vid rodret framstår en cigarrökande, ofta champagnesippande 

men ändå högkompetent ledare antagligen som mer mänsklig än en helnykterist utan laster. (4) 

 

Modaliteten är stark då det icke önskvärda med en berusningsdrickande ledare 

påtalas, inget folk vill ha en suput vid rodret. Vidare kan Churchills måttliga 

drickande sägas beskrivas med ordvalet champagnesippande. Ett sippande, vilket kan 

ses som att läppja på ett glas utan att bli berusad, står i bjärt kontrast till suputens 

dryckesförfarande. Det framgår också, dock med svagare modalitet, att en 

champagnesippande ledare antagligen premieras framför en nykterist. Den måttlige 

ledaren ses som mer mänsklig, vilket kan tolkas som att denne är någon som lättare 

går att identifiera sig med, till skillnad från en helnykterist utan laster, vilken framstår 

som tråkigt präktig. Dessutom visar citatet att Churchill kunde dricka måttligt och 

ändå vara högkompetent, vilket kan tolkas som att alkoholen aldrig stod i vägen för 

hans yrkesliv.  
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Artikeln om Churchill (4) lyfter också fram att det finns ett rykte om att Churchill var 

en storkonsument, men att detta delvis bygger på missuppfattningar. Det förnekas inte 

att han drack en del, men han var noga med sättet på vilket han drack: 

 
Hans dryckesvanor var visserligen vidlyftiga, men de påminner mer om konnässörens än om suputens. 

Mestadels drack han i samband med måltiderna. (4) 

 

Churchills dryckesvanor var vidlyftiga, men i meningens bisats framhålls med stark 

modalitet att de mer påminner om konnässörens än om suputens. Konnässören och 

suputen kan tolkas som ett motsatspar, där den förre kan ses som en vinkännare som 

smuttar på glaset (att jämföra med champagnesippande i föregående citat), och den 

senare som någon som dricker sig berusad. Dessutom framhålls det att Churchill 

mestadels drack i samband med måltiderna. Att vara konnässör och dricka 

champagne kan ses ur ett klassperspektiv då det för tankarna till välbärgade 

människor och fina vanor. Detta kan tolkas som att en högre klass får stå som 

föredöme för hur man bör dricka, och att resten av befolkningen därmed uppmanas att 

ta efter sådana sofistikerade dryckesvanor. Sammantaget kan ovanstående ses som ett 

sätt för Bolaget att visa att måttlighetsdrickande inte endast handlar om mängden, 

utan också om sättet på vilket man dricker (jfr Macfarlane & Tuffin, 2010). Ett annat 

exempel på detta uttrycks av en molekylärtoxikolog: 

 
- Man bör se upp om man börjar dricka utanför sociala sammanhang, om man till exempel häller upp 

ett glas whisky i sin ensamhet utan speciell anledning. (12) 

 

Att man bör se upp om man dricker utanför sociala sammanhang och i sin ensamhet 

kan tolkas som att det är fel att dricka utan mänsklig samvaro. Man bör heller inte 

dricka utan speciell anledning vilket går att tolka som att drickandet bör ha ett syfte, 

exempelvis för att fira något. 

 

5.2.6 Nykteristen 
Två artiklar (2, 16) tar upp att nykterhet är trendigt och hör ihop med ett sunt leverne. 

Det uttrycks också att nykterhet är att välja att leva livet fullt ut. Det sägs exempelvis 

att den som väljer bort alkohol har goda chanser att komma närmare sina djupare 

känslor, och att nykterhet innebär en ”betydligt mer meningsfull (…) livsföring” (2) 
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och ger mer energi för ett aktivt liv. Nykterhet framställs alltså inte som att gå miste 

om eller försaka något, vilket kanske är en vanlig föreställning. Snarare framställs det 

som en vinst. 

 

En av artiklarna (2) kopplar nykterhet till ungdom. Texten illustreras med en ung, 

stark man, och berättar om straight edge-rörelsen, en nykterhetsrörelse med sitt 

ursprung i en förgrening inom punken, bestående till stor del av unga människor. 

Nykterhetstrenden beskrivs också som bestående av ”motståndsrörelser” (2), ett ord 

som kan sägas konnotera styrka, handlingskraft och kanske också ungdom. Det finns i 

ordet också en ilska, ett uppror mot sakernas tillstånd. Det kan tänkas vara vanligt 

bland människor i allmänhet att associera nykteristen med präktighet och mesighet, 

som en rak motsats till rockstjärnor och en kontrast till att släppa loss, ha kul och leva 

livet. Kanske är det sådana associationer Bolaget har i bakhuvudet då de väljer att 

framställa nykterister som dels livsbejakande, dels arga, unga människor som gör 

motstånd. Detta kan liknas vid det synsätt som Bogren (2006) funnit i sin avhandling, 

vilket lyfter fram nykteristen som någon som är stark. Genom att Bolaget fyller 

begreppet nykterhet med delvis nytt innehåll, det vill säga för fram en alternativ 

diskurs kring nykterhet, kan detta val framstå som mer lockande för läsaren. 

 

Valet att dricka alkoholfritt sätts även i samband med karriär och att vara eftertraktad 

på arbetsmarknaden:  

 
Det ses alltmer som ett krav från arbetsmarknaden att man sköter om sig – det har helt enkelt med 

anställningsbarhet att göra. (…) höga krav på att vara i gott skick. Ska man då vara konkurrenskraftig 

måste man tänka på vad man konsumerar och hur man lever. Där blir förhållandet till alkohol en allt 

viktigare faktor för allt fler. (16) 

 

Modaliteten i citatet tyder på att det är otvivelaktigt att karriär och alkohol inte går 

ihop. Att sköta om sig har helt enkelt med anställningsbarhet att göra (detta är alltså 

uppenbart), det finns höga krav på att vara i gott skick, och för att vara 

konkurrenskraftig måste man därför tänka på hur man lever, inklusive sitt 

alkoholdrickande. Slutsatsen blir att alkoholdrickande riskerar att lägga krokben för 

avancemang inom arbetet, eller till och med att leda till arbetslöshet. Att artikeln tar 

upp att alkoholdrickande kan hindra en persons karriär tyder på att arbete ses som ett 
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viktigt värde. Bolaget talar för nykterhet genom att koppla drickande till 

arbetsmarknaden, och de använder även terminologi därifrån: anställningsbarhet och 

konkurrenskraft. Även historiskt går det att se att arbete har använts som argument för 

nykterhet (Björkman, 2002).  

 

Då nykterhet diskuteras i materialet går det att skönja ett synsätt där alkoholdrickande 

står i kontrast till att ta hand om sig själv:  

 
Men nykter dryckesfröjd av i dag tycks främst handla om att hålla stilen och behålla kontrollen. Om att 

känna sig fräsch, på topp och mer närvarande i umgänget. Om att hålla tanken skarp, blicken tindrande 

och kroppen i trim. (2) 

 

Nykterhet kopplas här till att behålla kontrollen. Kontroll och alkoholkonsumtion 

ställs därför närmast i ett motsatsförhållande. Att dricka alkohol omtalas också i 

samma artikel som ”gränslöshet” (2), vilket kan likställas med en bristande kontroll. 

Alkoholfrihet sägs i citatet leda till att personen ifråga kan hålla stilen, känna sig 

fräsch, på topp och med kroppen i trim. Detta får sägas vara positivt laddade ord, 

vilka medför att nykterhet kan anses beskrivas som något eftersträvansvärt. Vidare 

sägs nykterhet göra oss mer närvarande i umgänget och att vi lättare kan hålla tanken 

skarp och blicken tindrande. Vårt umgängesliv och vår förmåga att konversera tjänar 

alltså på att vi inte dricker alkohol.   

 

Macfarlane och Tuffins (2010) intervjustudie visar att en central skiljelinje mellan ett 

acceptabelt och ett oacceptabelt drickande ligger i kontrollen; det är viktigt att ha 

kontroll över sitt drickande och kunna välja att avstå från alkohol. Bogren (2006) 

lyfter också fram att kontroll verkar vara ett styrande värde när det gäller 

dryckesbeteende, men att det kan innebära olika saker. Kontroll kan vara att avstå helt 

eller att dricka måttligt, och även när det gäller berusning är kontroll viktigt. 

Forskning pekar även på att individen idag ges ett allt större ansvar för sitt drickande, 

både gällande att se till att det inte leder till problem (Room, 1997), och att ta sig ur 

sitt missbruk (Bogren, 2006; Taleff & Babcock, 1998). Ovan redovisad forskning 

tyder på att det i samhället finns ett ideal som värdesätter kontroll, vilket också 

innebär att ett acceptabelt alkoholdrickande ska grunda sig på kontroll. När Bolaget 



	   47	  

förespråkar nykterhet reproducerar de detta ideal, som i det här fallet innebär att 

kontroll är att inte dricka alls.  

 

Kanske kan det i dagens samhälle sägas finnas en prestationsfixering; en diskurs om 

att det är viktigt att prestera inom många av livets områden, och att människor i 

många fall värderas utifrån sina prestationer. En tolkning är att denna diskurs kommer 

till uttryck i Bolaget på så vis att de framställer det som att alkohol inte är förenligt 

med det moderna samhällets prestationsfixering, med andra ord en form av 

interdiskursivitet. Bolagets artiklar kan läsas som att de använder sig av 

prestationsdiskursen för att mana till nykterhet genom att säga att människor som 

dricker alkohol inte kan prestera lika bra. Genom alkoholdrickandet visar dessa 

personer på en gränslöshet, brist på självkontroll och att de inte tar ansvar för sina liv.  

 

Gällande interdiskursivitet motsäger denna nykterhetsdiskurs den måttlighetsdiskurs 

vi redogjort för ovan, vilken framhäver måttlighet som det mest eftersträvansvärda. 

Det går inte att se någon tidsmässig förklaring till att båda diskurserna förekommer; 

båda reproduceras i olika årgångar av Bolaget. En reflektion kring möjliga 

anledningar till dessa motstridiga diskurser är att Systembolagets preventionsuppdrag 

handlar om att minska problemen med alkohol så mycket som möjligt, och med 

nykterhet blir problemen allra minst. Samtidigt skulle det inte framstå som trovärdigt 

om Bolaget endast höll sig till den linjen eftersom Systembolaget tillhandahåller 

alkoholhaltiga drycker. Vidare kan nykterhet för hela befolkningen inte ses som ett 

realistiskt mål i dagens samhälle, vilket innebär att Bolaget skulle framstå som naiva 

om de propagerade för det. 

 

5.3 Alkoholens funktioner  
5.3.1 Njutning 
Att människor dricker alkohol för njutnings skull uppmärksammas i materialet. Som 

vi visat under Måttlighetsbrukaren framställs Churchills sätt att dricka som 

eftersträvansvärt. Även när det gäller njutningsfullt drickande får han stå som norm: 

 
Ett glas räckte länge, och han använde det mer som ett njutningsfullt stöd än som törstsläckare. (…) 

Churchill själv sa att han tyckte illa om människor som drack sig fulla. (4) 
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Det framstår som att Churchill drack långsamt och att det mer fungerade som 

njutningsfullt stöd än som törstsläckare. Detta kan tolkas som att alkohol kan 

användas antingen som njutningsfullt stöd eller som törstsläckare. Alkohol som 

törstsläckare för tankarna till berusningsdrickande. Dels kan törst tolkas symboliskt, 

som sug efter alkohol, dels kan ett törstsläckande drickande antas vara hastigt, vilket 

lättare leder till berusning. Njutningsaspekten uppmärksammas då det gäller 

drickande i långsam takt, men utesluts då det gäller berusningsdrickande, vilket kan 

ses som att dessa två förfaranden kontrasteras. Detta förstärks ytterligare då det 

framhålls med stark modalitet att Churchill tyckte illa om människor som drack sig 

fulla.  

 

I materialet höjs även ett varnande finger för berusningsdrickande: 

 
allt över tre glas för kvinnor och fyra för män vid samma tillfälle kallas ”binge drinking” och antyder 

en risk för missbruk och många sjukdomar. (15) 

 

I citatet understryks att berusningsdrickande är kopplat till faror (jfr Szmigin, 2008). I 

en annan artikel (2) framställs berusade personer som ”salongsfyllon”. Ordet kan ses 

som ett negativt sätt att beskriva berusade personer, då det kan associeras till 

pinsamheter och brist på kontroll. Detta sammantaget visar att berusningsdrickande 

inte ses som eftersträvansvärt. Ingenstans i materialet nämns att det skulle kunna vara 

njutningsfullt eller ha andra positiva funktioner. 

 

Keane (2009) påpekar att alkohol för många används som vilken psykoaktiv drog som 

helst (exempelvis ecstacy) och att den huvudsakliga njutningen ligger i att bli berusad 

och uppnå ett förändrat medvetandetillstånd (jfr Karlsson, 2006). Denna aspekt, 

menar Keane, utesluts i de alkoholpolitiska styrdokument hon studerat, och 

njutningsdiskursen innefattar endast måttligt drickande till exempelvis en middag. 

Detta överensstämmer med vad vi funnit.  

 

Vad kan det finnas för anledningar till att Bolaget endast påpekar farorna och inte 

njutningen med berusningsdrickande? En förklaring kan vara Bolagets medicinska 

perspektiv och fokus på fysiologiska risker förenat med alkoholkonsumtion. Keane 

(2009) lyfter fram att det utifrån påverkan på hjärnan och levern aldrig är bra att 
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berusningsdricka, men att alkoholen ur ett socialt perspektiv kan göra att det upplevs 

som lättare att prata och flirta med främlingar. En annan förklaring kan ha att göra 

med att Systembolagets syfte från första början har varit att minska 

berusningsdrickande (Prop. 2003/04:161).  

 

5.3.2 Maskulinitetsskapare 
En orsak till drickande som lyfts fram och problematiseras i Bolaget är att dricka för 

att konstruera maskulinitet. Dempster (2011) och Lalander (2000) lyfter i sina studier 

fram att alkohol kan användas på detta vis. Även massmedieforskning kring kön och 

alkohol har visat att alkoholdrickande ofta ses som en manlig domän och som något 

som hör ihop med män och maskulinitet (ex Bogren, 2011a; Lyons et al, 2006). En 

koppling mellan maskulinitet och alkohol verkar alltså vara en utbredd uppfattning i 

samhället som Bolaget därför väljer att förhålla sig till. Hur Bolaget förhåller sig syns 

exempelvis i detta citat, uttryckt av en alkoholforskare: 
 
 – I Skottland knyts en kraftig ökning av sjukdomar i mag-tarmkanalen direkt till ett överdrivet 

alkoholbruk. Deras kultur är lik vår med alkohol som manlig rit i samband med till exempel fotboll och 

pubbesök (12) 

 

Modaliteten i detta citat visar på att ökningen av sjukdom är kopplad direkt till ett 

överdrivet alkoholbruk, vilket innebär att denna orsaksföljd ses som otvivelaktig. Den 

skotska kulturen är lik den som finns i Sverige, vilket är ett antagande som inte 

ifrågasätts i texten. Det framstår också som en sanning att denna kultur inbegriper ett 

alkoholdrickande som bland män är rituellt, vilket för tankarna mer till att dricka för 

att upprätthålla en tradition än att dricka på ett reflekterat sätt. I citatet 

problematiseras alltså alkohol som manlig rit, då det sätts i samband med ett 

överdrivet alkoholbruk, vilket sägs leda till sjukdomar. Det framgår också att detta 

manliga drickande anses vara ett problem i dagens svenska samhälle. Beskrivningen 

manlig rit kan tolkas som att det handlar om en avsiktlig handling där manligheten 

befästs, alltså att drickandet är ett sätt att skapa maskulinitet. 

 

Hemingway får i materialet representera en person som har druckit för att konstruera 

maskulinitet, och som det slutade illa för (8, 17). Det beskrivs hur Hemingway var 

mån om att skapa sig själv som en machoman, vilket gjorde att han dels drack 
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mycket, dels försökte spä på myten om sig själv, som innehöll beståndsdelar som jakt, 

fiske, kvinnoaffärer och stort drickande. Bolaget tecknar ett sorgligt porträtt av en 

person vars drickande sätts i relation till att han ville dölja att han egentligen var 

väldigt känslig, osäker på sin manlighet, ensam, ängslig, olycklig och trasig, och där 

drickandet leder fram till hans självmord. Hans alkoholkonsumtion och därtill 

kopplade vilja att vara macho framställs som fåfänga försök att bli en hel människa, 

och den karlakarl han ville framstå som. Istället ledde det till hans undergång. 

Dessutom sägs hans drickande för att konstruera maskulinitet ha haft negativa 

konsekvenser för andra män:  

 
Hemingways höga konsumtion bidrog också till att alkohol blev en ingrediens i vad som ansågs 

manligt, en fälla som lurat många män in i beroende. (17) 

 

Ordvalet fälla är intressant här. Det antyder att kopplingen mellan alkohol och 

maskulinitet inte är verklig, utan något som lockat män att tro att drickande ska leda 

till en eftersträvansvärd form av manlighet, men som istället för många har lett till ett 

beroende.  

 

En annan artikel (8) berättar om flera författare och deras stora drickande, och menar 

att detta ofta romantiseras, men i själva verket sällan är en god idé. Samtliga nämnda 

författare är män. Det är knappast orimligt att påstå att den romantiserade 

konstnärsmyten, där författare och andra helt går in i sitt skapande och tar till olika 

substanser för att kunna göra detta, underförstått handlar om män. Den 

inspirationssökande författaren i Bolagets artiklar kan därför också den ses som en 

form av maskulinitet som skapas med hjälp av omfattande alkoholkonsumtion. 

 

5.3.3 Hälsobringare  
Bolaget uppmärksammar att en del människor dricker alkohol för att de tror att den 

inverkar positivt på hälsan. Artiklarna försöker därför bidra med kunskap och slå hål 

på olika myter. Något som problematiseras i materialet är rönen om att alkohol är bra 

för hjärtat (1, 13, 15). De positiva effekterna alkohol kan ha för hjärtat ställs mot de 

negativa konsekvenser alkohol kan ha på kroppen i övrigt, som i exemplet nedan: 
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Om du gläder ditt hjärta med ett glas om dagen skulle det tilltala din lever mer om du lät bli. Levern 

behöver vila från det gift som alkohol är och alltjämt kommer att vara. (15) 

 

Modaliteten i citatet visar att alkohol med säkerhet är att betrakta som ett gift; alkohol 

är ett gift och kommer alltjämt att vara det, oavsett forskningsrön om olika positiva 

effekter. Ordet gift ifrågasätter i sig rimligheten i att betrakta alkohol som något som 

skulle vara positivt för hälsan. Casswell (1993) tar upp att det finns en inneboende 

problematik i att berätta om positiva hälsokonsekvenser av alkoholdrickande, 

eftersom detta riskerar att överskugga riskerna. Bolaget tycks förhålla sig till detta då 

de manar till försiktighet gällande drickande som ska leda till hälsa. Artikeln (15) 

varnar också för att de som för hjärtats skull dricker lite varje dag kan glida över i ett 

missbruk, eftersom det är lätt hänt att konsumtionen gradvis ökar.  

 

I en annan artikel (1) ifrågasätter en alkoholläkare om alkohol har några positiva 

effekter för hälsan över huvud taget, inkluderat hjärtat. I materialet förekommer alltså 

två motstridiga synsätt. Det ena synsättet framhåller att det är bra för hjärtat att dricka 

måttligt, men att vi som alltid bör vara försiktiga med vårt drickande. Det andra 

framhäver att alkohol antagligen inte ens är bra för hjärtat. Dessa två förekommande 

synsätt kan kopplas till Bergmarks (2002) påstående om att det i det postmoderna 

samhällets mångfald av expertråd lätt uppstår riktlinjer som motsäger varandra. Detta 

kan enligt Bergmark leda dels till att människor blir förvirrade, dels till att de enskilda 

råden får mindre tyngd. Här finns det dock en enhetlighet i de motstridiga synsätten: 

den gemensamma nämnaren är att det är vanskligt att dricka för hälsans skull. 

 

Två artiklar (1, 13) diskuterar alkohol som medicin. Upprepade gånger fastslås i 

artiklarna att det är en myt att alkohol skulle ha allehanda hälsobringande effekter. 

Till exempel står det: 

 
Men i folktron lever fortfarande föreställningen om alkoholen som undergörare. Man behöver inte 

googla länge för att hitta en uppsjö alkoholstinna huskurer. Desto längre får man leta för att hitta läkare 

av i dag som vill bekräfta någon sanningshalt i påståendena. (…) Finns det verkligen inte någon 

relevans i dessa florerande folkliga uppfattningar? Nej, nej, nej, svarar doktor efter doktor. (13) 

 

I citatet finns många exempel på hur Bolaget avfärdar alkohol som botemedel som en 

myt. Ordet folktron för tankarna till sagor och sägner, vilket tyder på att det handlar 
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om uppfattningar som inte avspeglar verkligheten. Att det sägs handla om huskurer 

antyder att det inte rör sig om behandlingar med vetenskapliga belägg, varför de bör 

betvivlas. Detsamma gäller för utsagan om att det är svårt att hitta läkare som stödjer 

idéerna. Ordet sanningshalt förstärker antagandet att det läkarna säger är rätt; de kan 

avgöra vad som är sant och inte. Slutligen konstateras att det inte finns någon relevans 

i uppfattningarna över huvud taget. Svaret som kommer från flera läkare är nej, nej, 

nej, det råder alltså ingen tvekan. 

 

5.4 Kopplingar till den sociala praktiken 
Fairclough (1992) menar att diskurser både påverkar och påverkas av omgivande 

samhällsstrukturer, den så kallade sociala praktiken. I följande avsnitt kopplar vi de 

diskurser vi funnit i Bolaget till liberalism, svensk alkoholpolitik, Hirdmans (2001) 

genussystem samt missbruksbehandling. 

 

5.4.1 Liberalism 
Som framkommit finns i Bolaget ett fokus på individen och individrelaterade risker 

snarare än på samhället. Detta föreslås vara ett resultat av en interdiskursivitet där en 

liberalistisk diskurs reproduceras i tidningen (se Individen i fokus). Det är knappast 

orimligt att säga att det idag finns tydliga liberalistiska strömningar. Detta leder till ett 

individualistiskt samhälle, där individen sätts framför kollektivet. Liberalism kan 

alltså ses som social praktik, som en del av den verklighet vi har att förhålla oss till. 

Idag kan folkhemstanken och kollektivism anses vara passé. I och med EU-inträdet 

har det blivit svårare att styra människors alkoholkonsumtion genom 

tillgångsbegränsningar, samtidigt som statens kontroll av människors 

alkoholdrickande idag ifrågasätts (Andreasson, 2002). Preventionsinsatser syftar 

därför till att människor ska kontrollera sig själva, så kallad governmentality 

(Tigerstedt, 1999). Genom att informera om risker ska människor internalisera dessa 

och därför dricka måttligt. Istället för en kontroll utifrån, är kontrollen nu inifrånstyrd 

(ibid). Genom governmentality kan liberalism och kontroll kombineras. Detta 

resulterar i en viss typ av prevention, som vi kan se i Bolaget. 
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5.4.2 Totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen 
En social praktik som kan sägas påverka diskurserna i Bolaget är den svenska 

alkoholpolitiken, såsom den kommer till uttryck i totalkonsumtionsmodellen och 

preventionsparadoxen. Totalkonsumtionsmodellen bygger på antagandet att antalet 

alkoholskador minskar om befolkningens totala konsumtion minskar. Skaderisken kan 

visserligen ses som störst i en liten grupp av högriskpersoner, men sammantaget är 

antalet skador större i den övriga befolkningen (SOU 1994:24). Preventionsparadoxen 

är en del av totalkonsumtionsmodellen, och innebär att alkoholskadorna minskar mer 

om preventionsinsatser inte riktas mot storkonsumenter, utan istället syftar till att 

minska befolkningens konsumtion generellt (ibid.). 

 

I Bolaget särskiljs alkoholberoende personer som helt måste avstå från alkohol 

(högriskgruppen) från den stora massan som behöver förändra sina dryckesvanor (den 

övriga befolkningen). Som analysen visat tycks Bolagets prevention främst rikta sig 

till den senare gruppen, vilket kan ses som att totalkonsumtionsmodellens principer 

efterlevs. Den opinion i samhället som menar att alkoholpolitiken ska vara inriktad på 

att hjälpa högriskgrupper och att staten i övrigt inte ska blanda sig i människors 

alkoholvanor utesluts därmed i tidningen (se Svensson & Enefalk, 2012). Om 

totalkonsumtionsmodellens slutsatser låg till grund för ett allmänt utbrett tankesätt 

kring alkoholpolitik skulle det kunna innebära ett rättfärdigande av den nuvarande 

alkoholpolitiken och Systembolagets fortsatta existens.  

 

5.4.3 Maktrelationer mellan könen 
I analysen diskuteras alkoholdrickande i förhållande till kön. Kopplingen mellan 

könsdiskurser och social praktik kan förstås utifrån Hirdmans (1988) begrepp 

genussystemet (se Teoretiska perspektiv). Hirdmans genussystem är en bild av hur 

samhällets maktstrukturer ser ut, och kan därför ses som en social praktik. Gällande 

kön kan Faircloughs (1992) begrepp ideologi och hegemoni vara av intresse. En 

ideologisk diskurs bidrar enligt Fairclough till att antingen reproducera eller förändra 

ett maktförhållande. Diskurser som inte påverkar maktförhållanden är inte 

ideologiska. En hegemonisk diskurs kan sägas vara den diskurs som har störst 

genomslag på ett område. Konkurrerande diskurser förekommer dock, varför 

dominansen aldrig är total (ibid). En hegemonisk könsdiskurs kan sägas vara den som 
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utgår från en essentialistisk och normativ tvåkönsmodell, det vill säga att det finns 

och ska finnas två kön som tydligt skiljer sig från varandra (se Hirdman, 1988).   

 

Är det en traditionell tvåkönsmodell som reproduceras i Bolaget, eller borgar 

könsdiskursen för förändring? En slutsats i analysen är att Bolaget avfärdar att dricka 

för att konstruera maskulinitet. Samtidigt framkommer i andra passager ett mer 

traditionellt könsskapande. Bolaget varnar indirekt för att dricka genom att visa att 

kroppen då antar ”det andra könets” former, vilket kan förstås som ett synsätt där det 

endast finns två kön vilka definieras utifrån sina naturligt olika kroppar. Kvinnors 

drickande tas endast upp i förhållande till moderskap, det vill säga utifrån hur kvinnor 

avviker från män. Bolaget tillämpar här isärhållandets logik (se Hirdman, 1988). 

 

Principen om mannen som norm syns också i materialet (se Hirdman, 1988). 

Churchill representerar en önskvärd form av drickande, mot vilken alla människors 

drickande mäts. Mannen fungerar här som norm (jfr Abrahamsson & Heimdahl, 

2012). Då Bolaget slår hål på myten om att alkohol gynnar kreativiteten tas endast 

manliga författares alkoholdrickande upp. Mäns situation framställs här som 

allmängiltig, medan kvinnor utelämnas. I Bolaget finns alltså exempel på att en 

hegemonisk könsdiskurs både transformeras och reproduceras (jfr Bogren, 2011b), 

med tonvikt på det senare. 

 

Eftersom isärhållandets logik och principen om mannen som norm bidrar till att 

upprätthålla det ojämlika maktförhållandet mellan könen kan Bolagets könsdiskurs 

sägas vara ideologisk. Den kan ses som konstituerad av en social praktik där kvinnor 

och män skapas som olika. Den diskurs Bolaget därmed reproducerar konstituerar i 

sin tur den sociala praktiken genom att bidra till en specifik förståelse av kön som 

människor sedan handlar efter. Exempelvis reproducerar Bolaget en stark koppling 

mellan kvinnor och barn, vilket kan påverka den sociala praktiken i form av 

exempelvis uttag av föräldraledighet.   

 

5.4.4 Missbruksbehandling 
Som vi visat ovan återskapar Bolaget AA:s alkoholistdiskurs, vilken utgår från att 

alkoholisten är oförmögen att kontrollera sitt drickande (Fingarette, 1989). Här har en 

diskurs i Bolaget påverkats av missbruksbehandlingens sociala praktik, i detta fall 
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AA:s tolvstegsprogram. I sin tur kan denna diskurs påverka den sociala praktik som är 

missbruksbehandling. Exempelvis rekommenderar Socialstyrelsen 

tolvstegsbehandling i sina riktlinjer för behandling av alkoholmissbruk 

(Socialstyrelsen, 2007). Här ser vi följaktligen ett exempel på hur diskurser och 

sociala praktiker samspelar. 

 

Genom missbruksbehandlingens historia har olika yrkesgrupper under olika decennier 

haft mer makt än andra att definiera alkoholproblem (Sutton, 1998). Som vi visat i 

analysen ges den medicinska vetenskapen i stort sett ensamrätt att uttala sig om 

alkoholproblem i Bolaget. Således är en tolkning att många av diskurserna i Bolaget 

har påverkats av läkarkårens sociala praktik. Vidare kan dessa diskurser sprida ett 

budskap som går ut på att alkoholproblem är något som främst läkarkåren ska arbeta 

med. Om ett sådant synsätt får genomslag kan det dels påverka allmänhetens åsikter 

om missbruksbehandling, dels bidra till en osäkerhet bland socialarbetare gällande om 

de har lämpliga verktyg för att behandla missbruk. Synsättet kan således påverka den 

sociala praktiken eftersom det innebär att sjukvården, och inte exempelvis 

socialtjänsten, ska hjälpa människor med alkoholproblem. Detta går i linje med den 

nyligen utkomna missbruksutredning (SOU 2011:35) som föreslår att landstingen ska 

ha huvudansvaret för missbruksbehandling. 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar, 

varefter resultaten diskuteras. Vidare diskuteras den valda metoden, och slutligen ges 

förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Uppsatsens syfte 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur Bolaget konstruerar 

alkoholens konsekvenser, brukare och funktioner. För att besvara fråga 1, om hur 

olika ståndpunkter kring dessa konstruktioner formuleras, har vi tittat på modalitet 

och ordval. I stort sett samtliga undersökta ståndpunkter i materialet formuleras som 

om de vore odiskutabla sanningar. När det gäller exempelvis alkoholens konsekvenser 

uttrycks med stark modalitet att inget organ går säkert vid alkoholkonsumtion. 

Modaliteten förstärks med ordval som rysligheter och gift. Beträffande alkoholens 
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brukare formuleras som ett ovedersägligt faktum exempelvis att beroende personer 

har en hjärnskada vilken skapar ett oemotståndligt sug efter alkohol. Ordval som 

alkoholist, kidnappad hjärna, oerhört tvång och drog används då dessa brukare 

diskuteras. En ståndpunkt där nykterhet är eftersträvansvärt formuleras genom att det 

kopplas till ord såsom ungdom, motstånd, konkurrenskraft och fräschhet. Då 

alkoholens funktioner diskuteras förkastas berusningsdrickande genom att det kopplas 

till sjukdomar och ord som salongsfyllo.  

 

Fråga 2 handlar om vilka diskurser som används i materialet. En av de mest 

framträdande diskurserna är den medicinska diskurs som reproduceras, genom att det 

främst är läkare som uttalar sig och fokus ligger på alkoholens fysiologiska 

konsekvenser. Dessutom förmedlas en fysiologisk förklaringsgrund till beroende. 

Beroende ses som en hjärnskada som leder till kontrollförlust. Gällande 

kontrollförlusten reproduceras AA:s alkoholistdiskurs. Den kanske tydligaste 

preventionsstrategin i materialet är att varna för alkoholens risker. Bolagets 

riskdiskurs har individen i fokus, inte kollektivet, och tycks bygga på internalisering 

av risker. En vi-och-de-diskurs skapas genom hur den socialt marginaliserade gruppen 

av beroende beskrivs, och genom att tidningen vänder sig till icke-beroende. Kring 

graviditet och amning reproduceras två diskurser som hänger ihop: diskursen om 

barnets bästa och diskursen om goda och dåliga mödrar. Då Bolaget avfärdar 

alkoholdrickande som en maskulinitetsskapare luckras en viss könsnorm upp, men i 

stort reproduceras en hegemonisk könsdiskurs där kvinnor och män utmålas som 

essentiellt olika. Både nykterhet och måttlighet framställs i materialet som 

eftersträvansvärt, vilket kan ses som två konkurrerande diskurser. 

Nykterhetsdiskursen kopplar nykterhet till kontroll, prestation och arbete. 

Måttlighetsdiskursen inbegriper kontrollerat drickande under särskilda 

omständigheter. Det sätts likhetstecken mellan njutning och måttligt drickande. 

Berusningsdrickande framhålls i alla avseenden som problematiskt.  

 

Gällande fråga 3 kopplas i analysen Bolagets konstruktioner till olika typer av 

politisk, historisk och kulturell kontext. En sådan kontext är de liberalistiska 

strömningar som finns idag. Dessa strömningar syns i Bolagets prevention, i och med 

en individcentrering och utgångspunkt i en inifrånstyrd kontroll som bygger på 

internalisering av risker. Då Bolagets prevention ses i ljuset av 
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totalkonsumtionsmodellen och preventionsparadoxen ökar förståelsen för varför 

Bolaget drar en skarp gräns mellan beroende och icke-beroende, och inriktar sig på de 

som ännu inte har ett beroende. Bolagets könsdiskurs kan ses i relation till den 

samhälleliga maktrelationen mellan könen. En sådan diskurs kan både ses som ett 

resultat av samhälleliga maktstrukturer, och som något som upprätthåller dessa. 

Därmed kan Bolagets könsdiskurs också ses som ideologisk. Bolagets konstruktion av 

alkoholberoende kan förstås som påverkad av AA:s tolvstegsprogram. Konstruktionen 

kan i sin tur påverka socialt arbete och hur missbruksbehandling bedrivs inom detta 

fält. Eftersom Bolagets syn på alkoholberoende vilar på en medicinsk grund är det en 

konstruktion som kan bidra till att socialarbetares inflytande minskar inom 

alkoholfältet. 

 

6.2 Reflektioner 
6.2.1 Den medicinska diskursen 
Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är kunskap aldrig neutral, utan 

påverkas av hur den framställs och av vem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 

inledningen intresserade vi oss därför för vems utsagor det är som presenteras som 

sanningar i Bolaget då det påstås att Systembolagets prevention baseras på ”fakta och 

inte attityder” (Prop. 2003/04:161, s.100). Svaret på den frågan är: de medicinska 

experternas utsagor. De medicinskt professionella tillmäts auktoritet och har 

tolkningsföreträdet. Deras utsagor, som främst kopplar ihop alkoholens risker med 

kroppen, presenteras som sanningar, vilket sammantaget kan sägas utgöra en 

medicinsk diskurs. Samstämmigt med Sutton (1998) visar således våra resultat att det 

är medicinarna som ges makten att definiera problemen med alkohol.  

 

Den medicinska diskursen kan få konsekvenser för det sociala arbetets praktik. Vad 

innebär det för exempelvis socialtjänsten om förståelseramen för alkoholproblem 

främst är fysiologisk? Om synen på problemen med alkohol som förmedlas i Bolaget 

får brett stöd i samhället kan detta innebära att missbruksbehandling i framtiden inte 

kommer vara ett fält för socialarbetare i den utsträckning det är idag. Vidare anser vi 

att diskursen motverkar den helhetssyn som förmedlas i socialtjänstlagen. Denna 

princip framhåller att socialarbetare som arbetar med individer med bland annat 

alkoholproblem ska försöka hitta en samlad lösning på problemen, vilket kan 
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inkludera bostad, arbete och meningsfulla fritidssysslor (Norström & Thunved, 2010, 

s. 36). Vi menar att det är ytterst viktigt att socialarbetare bemöter klienter 

förutsättningslöst och ser till den enskildes specifika behov, varför det kan vara 

begränsande att endast förstå problemet utifrån ett medicinskt perspektiv.   

 

En konsekvens av den medicinska diskursen kan anses vara att beroende i materialet 

ses som en hjärnskada. Att dela in människor i icke-beroende och beroende som har 

en hjärnskada anser vi bidrar till ett vi-och-de-skapande som stigmatiserar den senare 

gruppen. Enligt Sutton (1998, s. 72) har inom läkarkåren en indelning mellan normala 

och avvikare, relaterat till dryckesbeteende, varit vanlig. En sådan uppdelning kan 

skönjas även i vårt material. Detta anser vi vara problematiskt, särskilt i och med att 

Bolaget främst tycks vända sig till icke-beroende personer, vilket gör att 

distanseringen från gruppen beroende personer blir ännu större.  

 

Även om uppdelningen kanske är en verkningsfull prevention för icke-beroende 

frågar vi oss vad resultatet blir för beroende personer, vars situation beskrivs som 

långt ifrån hoppfull. Detta är särskilt tydligt för den grupp av beroende som beskrivs 

som socialt marginaliserad. Här blir vi-och-de-skapandet ännu mer påtagligt. Personer 

inom den marginaliserade gruppen blir stereotyper av missbrukaren som majoriteten 

inte ser sig ha något gemensamt med. Som vi tog upp i inledningen var en viktig 

uppgift för Systembolaget då det inrättades att identifiera problembrukare, vilka 

kallades alkoholister (Sutton, 1998). Denna uppgift tycks vara lika aktuell idag då 

termen alkoholist fortfarande används i Bolaget och denna grupp identifieras genom 

att den skiljs från icke-beroende. Vi-och-de-skapandet kan ses som en ideologisk 

diskurs (se Fairclough, 1992), då det reproducerar en ojämlik maktrelation mellan 

icke-beroende och beroende.  

 

Bolagets syn på beroende som en hjärnskada som leder till kontrollförlust kan 

problematiseras. Enligt ICD-10, den diagnosmanual som svensk sjukvård använder 

sig av kan, som Blomqvist (2012) påpekar, en person definieras som beroende utan att 

uppleva vare sig kontrollförlust eller ett starkt sug. Detta överensstämmer alltså inte 

med Bolagets syn. Dessutom hänvisar Blomqvist till forskning som säger att en 

tredjedel av de personer som ett år definierades som beroende inte gjorde det 

nästföljande år. Detta visar på en annan bild än Bolagets, eftersom om beroende 
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innebär ett oemotståndligt sug och en förlorad kontroll över drickandet torde inte en 

tredjedel av de drabbade kunna sluta dricka inom ett år.  

 

Blomqvist (2012) menar vidare att orsaken till missbruk och beroende måste ses ur ett 

helhetsperspektiv; såväl biologiska som psykologiska och sociala faktorer måste tas 

med i beräkningen. Fingarette (1989) riktar skarp kritik mot uppfattningen att 

beroende personer måste vara totalt avhållsamma då de inte kan kontrollera sitt 

drickande. Han menar att detta är en myt som spridits av AA-rörelsen. Många 

alkoholister har enligt Fingarette kunnat återgå till ett måttligt drickande. Vidare 

menar han att beroende har en vanemässig snarare än en fysiologisk grund (ibid.). 

Dessa bilder av beroende är inte nödvändigtvis mer sanna än den som Bolaget målar 

upp, men konstruktionen av beroende kan också ses som intressant ur ett annat 

perspektiv. En prevention som går i linje med Blomqvists (2012) helhetssyn och 

Fingarettes (1989) vanetanke skulle kanske kunna inkludera fler människor än 

Bolagets syn på beroende som hjärnskada. Situationen för beroende skulle då inte 

framstå som lika hopplös, och ett vi-och-de-skapande skulle kunna undvikas. 

 

6.2.2 Kön 
Ett förhållande som i materialet presenteras som fakta är att gravida inte bör dricka 

alkohol alls eftersom detta är mycket farligt för fostret, vilket går i linje med Bolagets 

barnperspektiv. Forskning har ifrågasatt hur välgrundade sådana råd egentligen är. 

Bell et al. (2009) menar att forskning som förespråkar avhållsamhet för gravida 

många gånger varit ideologiskt färgad, och med begränsad framgång har kunnat hitta 

orsakssamband mellan alkohol och fosterskador (se även Connolly-Ahren & 

Broadway, 2008; Lowe & Lee, 2010). I ljuset av detta kan man därför spekulera kring 

om barnets bästa är en så viktig politisk fråga i Bolaget att det blir säkrast att endast 

lyfta fram forskning som förespråkar total avhållsamhet för gravida. 

 

Abrahamsson och Heimdahl (2012) menar att då kvinnokroppen kopplas till 

reproduktion ställs olika krav på mäns och kvinnors självreglering av 

alkoholdrickande, vilket upprätthåller en ojämlik maktrelation mellan könen. I 

Bolaget framställs kvinnor som huvudansvariga för barn, och deras drickande nämns 

enbart i förhållande till moderskap. Detta anser vi ger upphov till dessa olika krav. 

Vidare ges i materialet inga goda exempel på kvinnligt drickande. Churchills 
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drickande lyfts fram som ett positivt exempel. En framgångsrik, vit man är alltså den 

som i materialet på ett positivt sätt kopplas ihop med alkohol. Denna framställning 

kan ses som ett reproducerande av den traditionella uppdelning där kvinnor placeras i 

den privata sfären och män i den offentliga (jfr Törrönen, 2012). En annan traditionell 

uppdelning är kvinnan som natur – mannen som kultur (se Gemzöe, 2002). Denna 

tillämpas i Bolaget då kvinnor omtalas utifrån sina biologiska funktioner, medan män 

beskrivs som kreativa konstnärer och sofistikerade politiker.  

 

En fråga är hur pass verkningsfull prevention som bygger på den typ av 

könsvärderingar som kommer till uttryck i Bolaget är. Vi tänker oss att en preventions 

effektivitet torde hänga samman med dess förmåga att få människor att känna sig 

inkluderade. Att Bolaget då reproducerar en könsdiskurs där kvinnor befinner sig 

inom en privat sfär och riskerar att ses som dåliga mödrar, och personer vars kroppar 

eller identiteter faller utanför ramen för en strikt tvåkönsmodell utesluts, kan ses som 

problematiskt. Det är inte bara problematiskt ur preventionssynpunkt, utan också 

utifrån att prevention, vilket kan ses som en form av socialt arbete, enligt vår mening 

bör innefatta ett kritiskt förhållningssätt till normer och maktstrukturer för att inte 

riskera att upprätthålla förtryckande strukturer.  

	  

6.2.3 Bolagets prevention 
Varför använder Bolaget stark modalitet? Fairclough (1992, s. 129) menar att en viss 

genre är sammankopplad med ett visst språkbruk. Nyhetsjournalistik är exempelvis en 

genre i vilken det förväntas att reportern uttrycker sig på ett för genren bekant sätt. Vi 

menar att Bolaget är del av en alkoholpreventiv genre, vilken sätter upp riktlinjer för 

hur språket bör utformas. Hur skulle artiklarna mottas om det med osäkerhet 

framhölls att alkohol eventuellt på sikt kan ge smärre problem? I likhet med en 

löpsedel som basunerar ut kändisskvaller som sanningar kräver den alkoholpreventiva 

genren att Bolaget förmedlar sina ståndpunkter utan några tvivel, annars skulle de 

förmodligen inte tas på allvar. Detta bör has i åtanke vid en läsning av våra tolkningar 

och slutsatser. Även om Bolaget inte har särskilt stora valmöjligheter då det gäller 

modaliteten kan de dock styra över vilka ämnen de tar upp och hur dessa beskrivs i 

övrigt, genom exempelvis ordval. 
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Som antyds ovan påverkar de medicinska utsagornas roll hur prevention görs i 

Bolaget. Exempelvis kopplas berusningsdrickande ihop med okontrollerat drickande 

samt en mängd skador på olika organ. Detta synsätt utesluter att berusningsdrickande 

för många människor är förenat med glädje och att det också kan göras kontrollerat, 

så kallad kalkylerad hedonism (se Szmigin et al., 2008). Då synen på 

berusningsdrickande som endast farligt inte överensstämmer med många människors 

uppfattning skulle alkoholpreventionen möjligen framstå som mer trovärdig om den 

uppmärksammade berusningsdrickande (jfr Karlsson, 2006; Keane, 2009). Samtidigt 

kan Bolaget tänkas ha ett begränsat handlingsutrymme i detta avseende. En mindre 

kritisk framställning av berusningsdrickande torde inte vara förenlig med den 

nuvarande svenska alkoholpolitiken, vilken bland annat förespråkar 

totalkonsumtionsmodellen. 

 

Vi har också uppmärksammat att det i Bolaget genomgående finns en riskdiskurs, 

vilken tycks bygga på att människor ska internalisera risker och därför dricka måttligt 

(jfr Tigerstedt, 1999). Bergmark (2002) menar att risker tas upp i preventionsmaterial 

eftersom de är de enda verktyg som finns att tillgå då människors rätt till njutning inte 

får kritiseras i dagens samhälle. Här avviker våra resultat från Bergmarks, då de visar 

att Bolaget i sin prevention använder en metod som inte innebär att vare sig lyfta fram 

risker eller kritisera njutning. Tidningen propagerar för nykterhet framför 

alkoholanvändning, genom att framställa detta som ett ännu bättre alternativ. 

 

En utgångspunkt då vi började skriva denna uppsats var Systembolagets dubbla roll: 

att de både säljer alkohol och har ett alkoholpreventivt uppdrag. Vi tänkte oss att 

dessa två något motsägelsefulla positioner skulle leda till en balansgång i materialet, 

som exempelvis skulle innebära svårigheter att kritisera alkoholdrickande alltför hårt. 

Vi har inte i den utsträckning vi väntade oss sett tecken på en sådan balansgång. Till 

exempel förekommer nykterhetsdiskursen i stor utsträckning, vilket förvånade oss. Vi 

har inom ramen för denna uppsats dock endast kunnat studera en begränsad del av 

Bolagets innehåll. Kanske hade den dubbla rollen framkommit tydligare om 

materialet hade bestått av hela nummer av tidningen. På så vis hade ett helhetsgrepp 

kunnat tas. Vår studie resulterade istället i ett smalare fokus på de uttryckligen 

preventivt inriktade avsnitten av Bolaget, och kan därför svara på hur Bolagets 

prevention ser ut snarare än på vilka budskap som tidningen som helhet sänder ut. 
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6.3 Metoddiskussion  
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att det kan vara svårt att analysera 

diskurser man själv har en åsikt om, då ens egna ”sanningar” om världen kan färga 

analysen. Häri finns en av nackdelarna med vår metod. Exempelvis kommer mycket 

av vår förförståelse från socionomutbildningen. Vi har vid flertalet tillfällen har haft 

svårigheter att ta av oss dessa glasögon. Vi har till exempel sett en del av de sociala 

perspektiv vi lärt oss under vår utbildning som sanningar, såsom Fingarettes (1989) 

syn på alkoholproblem som en central aktivitet, vilket gjort att vissa tolkningar har 

legat närmare till hands än andra. Att vi varit två personer som har utfört analysen 

torde i viss mån ha motverkat detta problem, eftersom vi har kunnat påpeka varandras 

bristande resonemang eller alltför långtgående tolkningar. Dessutom framhåller 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) att utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv är ingen kunskap en sann bild av världen, utan en bild av världen bland 

andra möjliga bilder, och forskningsresultat kan inte undgå att påverkas av forskarens 

förförståelse. Lösningen är enligt författarna att ha ett reflexivt förhållningssätt till 

denna omständighet, vilket vi eftersträvat i denna uppsats. 

 

En svårighet under detta arbete har varit att avgöra vad som bör kallas en diskurs och 

inte, och hur olika diskurser förhåller sig till varandra (jfr Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Vi ser det som att diskurser kan befinna sig på olika nivåer, det vill 

säga vara mer eller mindre specifika. Exempelvis kan diskursen om goda och dåliga 

mödrar ses som en del av en större könsdiskurs. Vi har dock valt att tala om diskursen 

om goda och dåliga mödrar för att detta framstod som användbart för analysen.  

 

En fördel med diskursanalys är att det med metoden är möjligt att avtäcka dolda 

föreställningar och maktstrukturer i ett material (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

När Bolaget tar upp att hög alkoholkonsumtion kan ändra kroppsformerna så att män 

blir mer lika kvinnor och vice versa har de förmodligen ingen annan avsikt än att vara 

humoristiska och på ett lättsamt sätt varna för alkoholens konsekvenser. Genom 

diskursanalysen har vi kunnat få syn på att detta trots allt resulterar i ett särskiljande 

av män och kvinnor som ger uttryck för en hegemonisk könsdiskurs. Denna 

könsdiskurs är också ideologisk, då den dels genom isärhållning bidrar till att 

upprätthålla maktrelationen mellan kvinnor och män, dels genom sitt tilltal exkluderar 
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och visar på en nedsättande syn gentemot transpersoner. Ovanstående är ett exempel 

på hur diskursanalysens fokus också på det som inte sägs leder till att 

maktförhållanden och identitetskonstruktioner framträder.   

 

Kan vi veta att de diskurser Bolaget reproducerar verkligen formar den sociala 

praktiken såsom Fairclough (1992) menar att texter har potential att göra? Denna 

studie kan inte svara på till vilken grad Bolaget påverkar världen utanför. En fördel 

med Faircloughs modell är dock att den hjälpt oss att synliggöra att det i samhället 

finns sociala strukturer som går i linje med Bolagets diskurser. Dessa strukturer kan 

därför antas ha konstituerat och/eller konstituerats av sådana diskurser som finns i 

Bolaget.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 
Alkohol och missbruk är ständigt aktuella frågor inom socialt arbete såväl som i 

samhället i stort. Som nämnts under Tidigare forskning finns få studier som 

analyserar utformningen av olika preventionsmaterial, och likaledes finns det lite 

forskning om Systembolaget. För att öka kunskapen om villkoren för 

alkoholprevention i dagens Sverige och förståelsen av hur en av alkoholpolitikens 

viktigaste aktörer arbetar vore mer forskning på dessa fält välkommet. 

 

Fairclough (1992) menar att det för att förstå den diskursiva praktiken också är viktigt 

att studera hur en text konsumeras, det vill säga hur människor mottar den. Enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) är det dock få diskursanalytiker som inkluderar 

detta i sina studier, inklusive Fairclough själv. Inte heller vi har kunnat göra detta 

inom ramen för förevarande uppsats. En intressant fråga för framtida forskning är 

därför att studera hur människor tolkar olika alkoholpreventiva material och de 

diskurser som dessa innehåller. 
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