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Sammanfattning 

Genom att framställa vissa fenomen som viktiga och samtidigt exkludera andra har 

media en stor inverkan på hur vi upplever nyheter, exempelvis om forskning. De senaste 

decennierna har biomedicinsk alkoholforskning tagit allt större plats i nyhetsmedia, 

framför allt i artiklar som rör hälsofrågor. Forskningens inträde på arenor i individers 

vardagsliv är intressant, dels för att det kan öka informationsflödet från forskare till 

samhällsmedborgare och dels för att en ytterligare dimension – forskningen – läggs till 

sammanflätningen av samhälle, media och människa. Syftet med uppsatsen är att 

analysera hur tidningsläsare tolkar biomedicinsk alkoholforskning skildrad i media, och 

vilken betydelse detta har för deras förståelse av (alkohol)beroende. Genom att intervjua 

tidningsläsare vill jag få möjlighet att undersöka hur media, samhälle, forskning och 

individer producerar kunskap (tillsammans). Analysen visar bland annat att 

tidningsläsares förståelse av beroende realiseras genom en sammanvävning av både 

nyhetsrapportering om forskning och egna erfarenheter samt att tidningsläsare 

omdefinierar det biomedicinska begreppet belöningssystem. Det sker en 

definitionsförskjutning av begreppet: Från den biomedicinska förståelsen av 

belöningssystemet som kemiska processer i hjärnan till tidningsläsares egna förståelser 

av att belöna sig med något. I förskjutningen uppstår konflikter och lösningar som 

tillsammans med intervjupersonernas övergripande förståelse synliggör, förstärker och 

utmanar den biomedicinska alkoholforskningens position i samhället. 

Nyckelord 
Diskursanalys, receptionsstudier, intervjuer, biomedicin, hälsa, belöningssystem, 

alkohol, beroende, media
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Belöningssystemet är livsviktigt för vår överlevnad. Det ger oss känslor av välbehag när vi äter, 

släcker törsten eller har sex. Men det kan kortslutas av alkohol och andra droger. Då rubbas den 

känsliga balansen mellan hjärnans signalsubstanser och hjärnans kemi förändras. (Svenska 

Dagbladet, 2006-03-05) 

Biomedicinsk forskning har gjort ett allt större intåg i samhället, bland annat i media (Midanik 

& Room, 2005). Inom vissa områden tangerar vetenskap och media varandra extra tydligt, 

exempelvis i Vetenskapsradion (P1) eller i vetenskapssektionen i morgontidningen. Men 

nyheter om biomedicinsk forskning förekommer även i media i stort, på löpsedlar och i 

morgonprogram i både radio och TV. Ett exempel är de forskare som regelbundet bjuds in för 

att diskutera sin forskning med programledarna i Morgonpasset i P3 i Sveriges Radio. Att 

forskningen gjort inträde på vardagliga arenor är intressant, inte bara för att det kan leda till 

ökad information till samhällsmedborgare. Det innebär också att ännu en dimension tillförs 

den redan komplexa relationen mellan nyhetsmedier, samhälle och människa. I västvärlden 

nås vi konstant av olika typer av information via media och forskning inkluderas allt mer i 

detta informationsflöde. Ofta har den biomedicinska forskning som media rapporterar om en 

tydlig anknytning till vår hälsa. Samhällsvetenskaplig forskning visar att biomedicinska 

förklaringsmodeller ofta tar plats på bekostnad av samhällsvetenskapliga perspektiv (Conrad 

& Gabe, 1999) när det gäller att förklara (o)hälsa. Biomedicinsk forskning om (o)hälsa är ofta 

just forskning om alkohol (Rose, 2007). Emellertid har biomedicinsk alkoholforskning hittills 

exkluderats i socialvetenskapliga studier.  

Media spelar en central roll i människors syn på vetenskap eftersom det oftast är media som 

är den förmedlande länken mellan forskarna och samhället i stort. Journalistiska texter kan 

därför vara lika viktiga som vetenskapliga texter i studier av kunskapsproduktion (Oudshoorn, 

2003). Även om medier har en stor påverkan på vår uppfattning om till exempel hälsa, vill jag 

också framhäva betydelsen av individers tolkningsprocess. På samma sätt som vi inte kan veta 

hur tolkningsprocessen mellan journalist och forskning ser ut är det svårt att veta hur 

tidningsläsare tolkar och ger betydelse till medierepresentationer av forskning, om vi inte 
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undersöker detta. Därför fokuseras tidningsläsarna i den här studien genom att intervjua dem 

om deras tolkningar av en artikel om biomedicinsk alkoholforskning (Alkohol kortsluter viktig 

del av hjärnan, SvD, 2006-03-05). Jag har använt mig av en socialkonstruktivistisk och 

diskursanalytisk kvalitativ metodansats för att undersöka hur tidningsläsare uppfattar 

biomedicinsk alkoholforskning – såsom den skildras i media – och hoppas att på så vis kunna 

nå en djupare förståelse för hur åtminstone en del av samspelet mellan samhälle, forskning, 

media och individer ser ut.  

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tidningsläsare tolkar och ger betydelse till 

biomedicinsk alkoholforskning skildrad i media samt hur detta påverkar hur de förstår 

(alkohol)beroende.  

1.3. Avgränsningar 

En text kan läsas på flera olika sätt och läsningen och tolkningen påverkas av egenskaper som 

etnicitet, ålder, kön, socioekonomisk status och så vidare (Morley, 2003). Det är därför viktigt 

att eftersträva variation utifrån sådana egenskaper i en intervjustudie som syftar till att 

undersöka en så pass bred grupp som tidningsläsare. Jag har intervjuat 25 personer som 

varierar utifrån dessa kategoriska egenskaper (se 4.2.1.). Jag har däremot inte tittat specifikt 

på skillnader eller likheter mellan eller inom kategorier baserade på exempelvis kön. Detta 

beror först och främst på syftet med uppsatsen, nämligen att studera gruppen tidningsläsares 

tolkningsprocesser och fördjupa den sociologiska förståelsen av relationen mellan 

biomedicinsk alkoholforskning, media och tidningsläsare. Vidare riskerar sådana jämförelser 

att bli ointressanta då det är orimligt att göra relevanta antaganden med ett urval på så få 

deltagare som 25 intervjupersoner (fortsättningsvis: IP). Sådana jämförelser är varken syftet 

med uppsatsen eller med kvalitativ forskning i allmänhet. Således har jag valt att inte heller 

redovisa respektive individs kategoriska egenskaper för att inte störa läsningen av analysen 

med förförståelser knutna till sådana egenskaper.  

Potter (1997) menar att diskursanalys inte nödvändigtvis exkluderar kvantitativa 

metoder. En kvantitativ analys skulle möjliggöra att i generella mått diskutera hur 

tidningsläsare i Sverige uppfattar nyhetsrapportering om biomedicinsk alkoholforskning. 

Kvantitativ analys innefattar dock ofta tekniker som bortser från just de handlingar som i 
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diskursanalysen fokuseras, att se text och tal som sociala praktiker. En enkät skulle innebära 

på förhand formulerade frågor som definierar intervjuämnet och styr IP till vissa områden 

samtidigt som andra exkluderas. De förutbestämda ramarna kan ge svar som hade sett 

annorlunda ut om IP själv fått definiera fenomenet. Dessutom förutsätter en sådan ansats att 

ord har likartad betydelse för alla människor, att de förstår frågor på samma sätt. IP:s 

resonemang är beroende av följdfrågor anpassade efter deras förståelse av ämnet och efter 

deras sätt att berätta vilket ytterligare försvårar en kvantitativ studie. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet och en öppen intervjustrategi undviker att intervjuaren missar viktiga delar 

av IP:s berättande (Lantz, 1993). Huvudfokus för denna uppsats är att undersöka lekmäns – i 

det här fallet tidningsläsares – förståelse av biomedicinsk alkoholforskning. Det innebär att 

varken journalister som skildrar sådan forskning eller biomedicinska alkoholforskare själva 

har intervjuats om sin förståelse. För att förstå helheten av biomedicinsk alkoholforsknings 

roll i samhället är givetvis även dessa viktiga delar att diskutera. Att göra detta kräver dock en 

betydligt mer omfattande studie, något jag återkommer till i kapitel 6.  

1.4. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel som inleds med en genomgång av forskningsområde, syfte 

och avgränsningar. Det följs av kapitel två som redogör för teoretiska perspektiv. Kapitel tre 

presenterar en översikt av tidigare forskning. På det följer kapitel fyra som beskriver 

metodologisk ansats, samt kapitel fem som består av analys och resultat. Uppsatsen avslutas 

med kapitel sex, ett sammanfattande diskussionsavsnitt inklusive förslag till fortsatt forskning.  

2. Teori 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för 
uppsatsen: socialkonstruktivism, diskursanalys, biomedikalisering och receptionsstudier. 

2.1. Socialkonstruktivism och diskursanalys 

En utgångspunkt i diskursanalys är att verkligheten är socialt konstruerad. Enligt Peter Berger 

och Thomas Luckmann ([1966] 1991) definierar och konstruerar individer tillsammans den 
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vardagsverklighet vi befinner oss i. Genom språket sedimenteras individers subjektiva 

erfarenheter i minnen, sinnen och kroppar och transformeras till delade vanor, erfarenheter 

och institutionaliserade skeenden som ter sig naturliga: en objektiv, självklar verklighet som 

vi delar med varandra. Språket reflekterar således inte endast verkligheten utan förmedlar vår 

uppfattning om, och bidrar till att socialt konstruera och skapa verkligheten (Berger & 

Luckmann, [1966] 1991; Laclau & Mouffe, [1985] 2008; Silverman, 1997). Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffe ([1985] 2008) menar vidare att eftersom verkligheten endast kan 

upplevas genom språk och diskurs kan ”allt” analyseras diskursivt. En diskurs kan definieras 

som en praktik som frambringar yttranden (Foucault [1971] 1993). Diskursen kan sägas 

reglera vad som kan sägas om olika fenomen (Livholts, 2007) och den utövas inom olika 

praktiker (politiska, vetenskapliga, sociala) som kan angränsa till eller utmana varandra. 

Praktiken sätter gränser för vad som betraktas som legitim kunskap, utifrån de sätt som det 

inom praktiken är möjligt att producera kunskap på. Emellertid är det viktigt att poängtera att 

skeenden inte blir mindre verkliga för att de konstrueras på olika sätt och tillskrivs olika 

mening inom olika diskurser. Cynthia Kraus (2000) menar vidare att det inte finns någon 

konflikt mellan social konstruktion och verklighet; konstruerade fenomen är verkliga eftersom 

de görs verkliga. Realization, eller realisering är ett begrepp som undviker att fenomen, då de 

benämns som socialt konstruerade, förlorar sin koppling till verkligheten eller sin status som 

verkliga (jmf Kraus, 2000). Realisering beskriver också bättre vad som faktiskt händer, till 

exempel då tidningsläsaren läser en artikel och med sina tidigare erfarenheter och sin 

förförståelse skapar mening av och verkliggör artikelns innehåll. Mot bakgrund av detta har 

jag i denna studie valt att ersätta begreppet social konstruktion med begreppet realisering. 

Verkligheten – realiserad av tidningsläsare, media eller forskare – ses i den här 

uppsatsen som en social produktion. Enligt Jonathan Potter (1996) missar Berger och 

Luckmann att beskriva den faktiska produktionsprocessen, det vill säga hur verklighet och 

fakta   ”görs”.   Potter (1997) menar att en1 måste analysera verkligheten utifrån hur och på 

vilket sätt fakta, erfarenheter och olika händelser produceras. Individers delade erfarenheter 

ligger till grund för (re-)producerande (och förändring) av diskurser. I bestämmandet och 

legitimerandet av vad som kan sägas och vad som är kunskap, inbegrips också ett 

exkluderande av det som inte kan sägas eller legitimeras. Makt är således en relevant faktor.  

Michel Foucault ([1971] 1993) betonar att det är makt som producerar diskurser, 

verklighet och kunskap. Makten är således både produktiv och begränsande vilket också 

                                                 
1 Med undantag från de citat jag använder i uppsatsen använder jag ”en”  för  att  uttrycka  opersonligt  pronomen. 
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Laclau och Mouffes ([1985] 2008) teorier om hur diskursen påverkar individers möjligheter 

och handlingsutrymme visar. En central aspekt av deras teori är att studera maktspelet mellan 

olika diskurser på samma område, eftersom de menar att uppfattningar om sanning och 

verklighet är beroende av hur diskurser blivit hegemoniska. Enligt Laclau och Mouffe ([1985] 

2008) existerar flera diskurser om samma fenomen samtidigt i en antagonism, en ständig 

maktkamp där en diskurs kan bli hegemonisk utan att andra försvinner. I diskursen 

alkoholforskning kan exempelvis biomedicinsk alkoholforskning uppnå en hegemonisk 

position (i samhället eller i tidningsläsarens realisering av den). Den uppfattas  då  som  ”mest  

sann”, mest berättigad att förklara alkoholberoende. Konkurrerande antagonistiska idéer, 

exempelvis alternativa förklaringsmodeller till beroende existerar, men realiseras inte som 

lika sanna eller legitima. Maktpositionen upprätthålls i första hand inte med hjälp av våld utan 

med andra osynliga mekanismer som gör att den uppfattas som självklar. En sådan mekanism 

är hävdelse av objektivitet, något som jag återkommer till i avsnitt 5.1.  

I diskursanalys är teori och metod nära sammankopplade. Ett konkret exempel på det åter-

finns i Potters (1997) diskussion om konsekvenserna av diskursanalysens betoning på antire-

alism och socialkonstruktivism som förutsätter att även diskursanalytikerns praktik och stu-

dier är tillfälliga och konstruerade. Reflexivitet i forskningsarbetet är således viktigt för att få 

mig och andra att förstå att också det jag skriver är en bild av verkligheten eller forsknings-

området (se kapitel 4.3 för en mer utförlig diskussion om reflexivitet). 

Diskursanalys kan användas och formuleras på en mängd olika sätt; forskare kombine-

rar ofta olika diskursanalytiska perspektiv i en specifik studie. De teoretiker som ligger till 

grund för studien är Michel Foucault, Ernesto Laclau och Chantal Mouffe samt Jonathan Pot-

ter. Jag har även inspirerats av filosofen och vetenskapsteoretikern Cynthia Kraus samt socio-

logen och narrativanalytikern Catherine Kohler Riessman. Utöver detta har jag lagt vikt vid 

receptionsteoretiska perspektiv (2.3), användandet av stimulustexter (4.1) samt intervjumeto-

dologiska perspektiv (4.2). Genom att kombinera dessa perspektiv med varandra har jag ut-

format ett analytiskt angreppssätt för mitt forskningsområde. Jag återkommer till detta i kapi-

tel 4, där jag konkretiserar de metodologiska analysverktyg jag använt mig av. I de nu föl-

jande avsnitten fortsätter presentationen av de teoretiska perspektiv som ligger till grund för 

studien, närmare bestämt bio/medikalisering och receptionsstudier. 
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2.2. Bio/medikalisering 

Foucault ([1971] 1993) menar att sanning tidigare bestämdes av maktpositioner tillhörande 

kungar och suveräner eller kyrkan (Sachs & Uddenberg, 1988). Under 1700-talet fick 

vetenskapen makt att definiera objektivitet, sanning och fakta. Medicinens disciplin är ett 

exempel på en sådan diskursiv praktik. Upphöjandet av medicinens disciplin och praktik 

innebar att makt knöts till medicinen och yrkespositioner (t.ex. läkare och forskare) 

legitimerades som experter som i sin tur legitimerade kunskap och sanning.  Detta medförde 

nya sätt att se på kroppen. Kategorisering och klassificering blev viktiga delar av den 

medicinska vetenskapliga proceduren, liksom uppkomsten av diagnoser och sjukdomar. 

Sammantaget innebar detta att det realiserades diskursiva ramar för hur det var möjligt att 

prata om människokroppen, sjukdomar och symptom (Foucault, [1971] 1993). Alternativa 

diskurser för att tala om kropp, hälsa och människa fanns och finns naturligtvis, men 

medicinens och senare också biomedicinens höga status i samhället medför att viss kunskap 

legitimeras medan annan inte gör det eller att viss kunskap helt enkelt omgärdas av tystnad.  

 

Latour och Woolgar (1979) har visat hur forskare skapar fakta frikopplade från historiska och 

sociologiska förklaringar. Oudshoorn (1990) visar exempelvis hur tillgång till 

forskningsmaterial påverkade både forskningsintressen och resultat i tillblivelsen av 

endokrinologisk forskning. Kraus (2000) visar vidare hur naked sex, det vi ser som faktiska 

könsskillnader, lämnas till den medicinska forskningen att förklara trots att också detta bygger 

på tidigare förförståelse och forskning. Liksom i all forskning är historien, både utifrån 

tidigare forskning och utifrån händelser i samhället, närvarande i nutida forskningspraktik. 

Latour och Woolgar (1979) menar vidare att det finns en risk med att tillskriva 

laboratorieforskning en så hög status och rationalitet som omvärlden ofta tillskriver den 

eftersom det kan leda till att biomedicinska forskare ses som mer kapabla till att utöva 

rationalitet i sin forskningspraktik än andra forskare. Flera IP tenderade dock att tillskriva 

forskare just en sådan rationalitet (se 5.1.).  

 

Medikalisering syftar på den rätt eller makt medicinens disciplin har över att förklara delar av 

livet (t.ex. födsel, sjukdom och död) utifrån medicinska termer (Fox, 2012). Medikalisering 

uppstår när något definieras och förklaras helt utifrån medicinens disciplin (Conrad, 1997). 

Biomedikalisering är en process eller en forskningsinriktning som teoretiskt kan placeras i det 

övergripande medikaliseringsfältet men som med sin transformativa potential utvecklar 
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medikaliseringsbegreppets kritiserade linjära tendens (Campbell, 2012).  Biomedikalisering 

syftar på det fokusskifte som skett: från medicinens intresse för fysiologiska processer och för 

kroppen som helhet, till biomedicinens intresse för detaljerade molekylära processer som sker 

inuti kroppen. Fox (2012) beskriver det som en rörelse från ”kropp”  till  ”kropp  med  organ”,  

en organism med celler, gener och molekyler, medan Rose (2007) uttrycker det som skiftet 

från en molär till en molekylär nivå.  

Den förklaringstyngd som medicinen och biomedicinen har när det gäller vår 

hälsa handlar inte bara om sjukdom utan också om livsstil, till exempel rökning, 

alkoholkonsumtion, diet och träning (Fox, 2012). Annorlunda uttryckt kan biomedicinen idag 

sägas   ”äga”   frågan   om   hälsa   och   sjukdom   (Finer,   2012:   80).   Blomqvist (2009) hävdar 

emellertid att förklaringsmodeller som bara bygger på biokemiska aspekter av 

alkoholberoende inte är lika vanliga som modeller med ett bio-psyko-socialt perspektiv, det 

vill säga modeller som tar hänsyn till biomedicinska, psykologiska och sociala faktorer. Fox 

(2012) menar däremot att biomedicinens tyngd gör det svårt att se andra än just 

biomedicinska förklaringsmodeller till (o)hälsa/sjukdom, livsstil, beteenden och anlag.  

Teoretiker inom biomedikaliseringsforskningen menar att upprätthållandet av hälsa har blivit 

ett individuellt ansvar kopplat till moralisk plikt. På beroendeområdet formuleras detta som ett 

upprätthållande av ”hjärnans hälsa”;; Campbell (2012: 21) exemplifierar med National 

Institute on Drug Abuse (NIDA) slogan Keep your brain healthy – don’t  use  drugs. Den här 

studien anknyter tydligt till detta tema: stimulustexten som använts hänvisar till hjärnan redan 

i sin rubrik: Alkohol kortsluter viktig del av hjärnan (bilaga 1) och hjärnans hälsa är i fokus 

även i analysen av IP:s tolkningar av beroende och belöningssystem.  

Att beroende ses som en hjärnsjukdom beror enligt Vrecko (2010) på att 

forskningsrelaterade händelser realiserats som objektiva fakta. Dessa händelser är dock 

sprungna ur dominerande tankesystem (eller hegemoniska diskurser) med olika historiska, 

sociala, politiska eller ekonomiska förutsättningar. All fakta realiseras på detta vis. Varför just 

biomedicinsk alkoholforskning är intressant att studera är för att dessa faktarealiseringar 

hävdas som naturliga jämfört med andra, exempelvis socialvetenskapliga diskurser som inte 

vill reducera det sociala till biologi (Vrecko, 2010). Campbell (2012) menar vidare att dessa 

faktarealiseringar erbjuder konkreta lösningar för behandling och policybeslut vilket gjort att 

sådan beroendeforskning fått mer resurser än samhällsvetenskaplig. När alkoholberoende 

förklaras som ett sjukdomstillstånd med hjälp av biomedicinska förklaringsmodeller får det 

konsekvensen att lösningar på sådana problem hämtas från (bio)medicinens praktik, vilket 
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utesluter andra socialvetenskapliga modeller och lösningar. Ett konkret exempel på 

biomedicinens starka ställning och konsekvenser därav inom alkoholområdet är FAS 

(Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) utvärdering av svensk ANDTG-

forskning 2  (Holder m.fl. 2012). Svensk biomedicinsk alkoholforskning beskrivs där som 

världsledande och tillskrivs stora förväntningar och hög problemlösningspotential inom flera 

områden, något som därmed kan medföra ökade resurser till just sådan forskning. Det är 

särskilt intressant med tanke på att FAS är ett forskningsråd för just socialvetenskaplig 

forskning. Ett annat exempel är Missbruksutredningens definition av missbruk som ett 

medicinskt problem och dess förslag att därför omfördela behandlingsresurser till just 

medicinen (SOU 2011:35). Om detta är en effekt av biomedikalisering eller av 

forskningsframgångar återstår att se. Klart är i alla fall att detta motiverar fler sociologiska 

studier av det biomedicinska fältet, särskilt eftersom sådana studier nästan helt saknas i 

Sverige, i synnerhet när det gäller biomedicinsk alkoholforskning.  

 

Biomedicinsk alkoholforskning tar sedan 1990-talet allt större plats inom olika områden i 

samhället, till exempel inom media (Midanik & Room 2005). Synsättet på biomedicinska 

lösningar som revolutionerande återfinns ofta i populärvetenskapliga publikationer som når ut 

till en bred publik (t.ex. Agerberg, 2004). Conrad och Gabe (1999) menar vidare att media 

fokuserar biomedicinska förklaringar på bekostnad av andra, till exempel socialvetenskapliga 

perspektiv. Förvisso är media beroende av (biomedicinska) forskare för att få tillgång till 

nyheter om alkoholforskning men på samma gång har media makt att bestämma vad de vill 

fokusera på. Detta kan till exempel ske på bekostnad av bredare eller alternativa 

förklaringsmodeller som jag beskrev ovan. Men det kan också ske på bekostnad av att 

förklara de prioriteringar, arbetssätt eller etik som ligger till grund för den biomedicinska 

forskning som får komma till tals (Finer, 2012). Dessutom reproduceras och omformuleras 

forskning för att få plats inom medias diskursiva ramar för vad som går att skriva i en tidning 

(kap. 3). Det är detta som tidningsläsaren sedan läser och tolkar. Media (och sedermera även 

tidningsläsaren) skildrar således inte bara vetenskap utan bidrar också till att realisera den. 

Conrad (1997) menar till exempel att de flesta människor tillgodogör sig forskning just som 

den är beskriven i media. Detta bekräftas också av Fox och Swazey (1992) som menar att 

genombrott i biomedicinsk forskning ofta får stort mediegenomslag vilket i sin tur ofta ger en 

förenklad och väl optimistisk bild av vad som hävdas. Latour och Woolgar (1979) bekräftar 

                                                 
2 ANDTG står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (gambling). 
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vidare att det är problematiskt men vanligt att forskares uttalanden ändras till både stil och 

innehåll när forskningen riktas utåt (exempelvis i media). Journalister och medier kan därför 

sägas skapa snarare än att endast återge händelseförlopp. Det bör också kommas ihåg att 

vetenskap är beroende av en positiv offentlig bild for att kunna fortsätta existera (Gieryn, 

1988). En offentlig bild som ju kan tänkas komma från media bland annat. Liksom forskaren 

är aktiv i berättelser om sin forskning och läsaren är medskapare i och med sin tolkning, är 

journalisten aktiv i skapandet av sina berättelser om till exempel forskarens forskning.  

 

Berättelser bygger på frågor, material och resonemang som är valda till fördel för något men 

samtidigt till nackdel för något annat (Livholts, 2007). De är med andra ord producerade inom 

en diskurs, bundna av både tid och rum. Vi kan inte veta hur informationstransaktionen 

mellan forskare och journalist ser ut. På samma sätt kan vi inte veta hur tidningsläsare förstår 

forskningen som media skriver om, om vi inte studerar det. Tidningsläsaren befinner sig i en 

skärningspunkt där biomedikalisering, media och konkurrerande diskursiva sanningar om 

alkohol, hälsa och forskning möts. Tidningsläsaren bidrar således ytterligare till att dessa 

fortsätter att existera eller förändras. Det jag är intresserad av i den här uppsatsen är därför 

just denna tolkningsprocess. Fokus kommer främst att ligga på IP:s förståelse av 

alkoholberoende, hjärnan och belöningssystemet. I nästa kapitel går jag igenom ett 

nödvändigt perspektiv för uppsatsens syfte, nämligen receptionsteori. 

2.3. Receptionsstudier och media 

För att förstå tidningsläsarnas tolkningsprocesser har jag använt receptionsteori som är en 

direkt översättning av reception theory och angränsar till flera områden som audience studies, 

reader-oriented theories och reader-response-kritik. I uppsatsarbetet har jag inspirerats av flera 

grepp från dessa perspektiv, av vilka jag redovisar de viktigaste här under samlingsbegreppet 

receptionsstudier. Receptionsteori härstammar från litteraturvetenskapen och jag återkommer 

till den så småningom, men jag börjar i de mer samhällsteoretiska studierna för att förklara 

mitt förhållningssätt och relationen mellan mig, tidningsartikeln och IP samt för att förtydliga 

min metodologiska position. Teorierna har ingen gemensam utgångspunkt – det som förenar 

dem i den här uppsatsen är synliggörandet av läsarens roll i och bidrag till en texts mening. 

De första sociologiska receptionsstudierna (audience studies) utgick dock från en 

envägsrelation mellan text (till exempel media, politik, reklam, vetenskap) och mottagare. 

Frankfurtskolan, med bland andra Theodor Adorno och Max Horkheimer i spetsen, menade 
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att kulturindustrin   ovanifrån   pådyvlar   ”massorna”   sina   budskap   och   därigenom  passiviserar  

dem (Brooker & Jermyn, 2003). I receptionsstudier influerade av en sådan utgångspunkt ses 

alltså media (men även reklam, politiska kampanjer och så vidare) som aktiva förmedlare 

medan mottagare (det vill säga konsumenter/individer/läsare) ses som passiva. Ett exempel 

som vi kan känna igen från bland annat den svenska debatten är den om 

skadliga  ”våldsmedia”  som  får  ”våra  oskyldiga barn” att begå våldshandlingar, en tes som har 

både anhängare och motståndare (se t.ex. Adorno, 2003 samt Wertham, 2003 för en 

anhängarposition och Barker, 2003 för en motståndarposition). En alternativ utgångspunkt är 

att se relationen mellan media och konsument som en tvåvägsrelation där ”läsare  kan  bestrida,  

engageras   i   eller   skapa   sin   egen   mening   från   den   kultur   de   tar   emot   från   ovan”   (min 

översättning, Brooker & Jermyn, 2003: 91). Detta tvåvägsrelationsperspektiv är dock en 

balansgång. Relationen mellan media och individ ska i den här studien förstås utifrån den 

ovan beskrivna tvåvägsrelationen snarare än envägsrelationen. Emellertid är det viktigt att 

komma ihåg att de flesta människor förlitar sig på media för att få tag i fakta om ett skeende 

(Brooker & Jermyn, 2003). Tidningsläsaren är dock inte ett oskrivet blad som påverkas 

av   ”elaka”  massmedia   utan   en   aktiv   person  med   en   egen   ingång   i  mötet  med   texten. Detta 

stämmer väl överens med litteraturvetenskapens receptionsteori. Vi kan inte tala om en texts 

mening utan att ta hänsyn till läsaren eftersom texten på ett sätt inte ens existerar förrän den är 

läst (Selden, [1985] 1997). Läsaren fyller en roll – den implicerade läsaren – som förutsätter 

en meningsproduktion. Det vill säga, läsaren blir medskapare när denne tolkar texten, en 

ekvation som får olika resultat både beroende på textens ursprungliga innehåll och läsarens 

individuella tolkningsprocess. Läsaren fyller utifrån detta de luckor texten erbjuder sin läsare 

(”gaps”,  Iser,  1974). Den litterära kompetens, det vill säga den förförståelse läsaren tar med 

sig in i läsningen är naturligtvis relevant för tolkningen, vad texten än innehåller (Skei, 1997). 

Men det får inte glömmas bort att läsningen också är en transaktion (Skei, 1997). En 

transaktion sker när läsaren ger texten mening i och med sin tolkning av denna. Dessutom 

påverkar texten också läsaren i stor eller liten utsträckning. Det finns flera intervjuer i 

materialet som påvisar detta. Till exempel frågar flera IP om de får ta hem artiklarna för att 

fortsätta läsa dem, diskutera dem med familj och vänner eller för att googla svåra ord och lära 

sig mer om området. Detta hade troligtvis inte varit fallet om IP läst artikeln i all hast vid 

frukostbordet, vilket också poängterats av flera IP som menar att de läst noggrannare i 

intervjusituationen än vad de brukar göra när (eller om) de vanligtvis läser tidningen. Andra 

menar att de ska ändra sina vanor på grund av något de läst i artikeln. Således kan det möte 
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jag skapat mellan läsare och text innebära att läsarens förförståelse förändras, dels för att jag 

presenterat artikeln för dem och dels för att det är möjligt att IP skulle gjort annorlunda även 

om denne läst samma artikel på egen hand. Det är dock viktigt att poängtera att IP, jag och 

alla andra dagligen utsätts för tusentals så kallade stimulusobjekt, en diskussion jag utvecklar i 

kapitel 4.1. 

Jag är främst ute efter att studera vad som händer i mötet mellan text och läsare, 

och inte efter vad texten egentligen innehåller. Elizabeth Bird (2003) menar att vi bör se en 

nyhet som en process snarare än en text när den kommer i kontakt med sin läsare, eftersom 

läsaren sedan skapar och realiserar sin förståelse av nyheten i sin vardagskommunikation med 

sin omgivning. I denna omgivning tänker jag mig att både andra personer och den egna för-

förståelsen ingår. Detta blir tydligt i intervjuerna eftersom IP ofta använder personer i sin om-

givning och sin tidigare förförståelse i en sorts dialog med artikeln. Texten blir på så sätt det 

som läsaren tolkar och skapar mening av, vilket skiljer sig från situation till situation, och från 

person till person. Utifrån ovanstående diskussion menar jag även att läsaren bidrar till inne-

hållet i den övergripande biomedicinska alkoholforskningsdiskursen. Utgångspunkten här är 

att relationen mellan text och läsare inte kan avgöras på förhand. Jag avser heller inte att för-

söka mäta denna på något vis utan argumenterar snarare för att det är nödvändigt att se relat-

ionen som föränderlig men beroende av den specifika kontexten. Jag kan anta att diskurser 

(t.ex. biomedicinska, samhällsvetenskapliga, mediala) är mer eller mindre närvarande i denna 

relation och vidare, att det finns olika sätt att se på hur mycket makt text respektive läsare har 

i detta möte. Detta är områden för intervjumaterialet att svara på, det vill säga en empirisk 

fråga vars svar jag utvecklar i analysdiskussionen.  

Medieberättelser syftar ofta till att läsaren ska känna igen sig. Ett tydligt exem-

pel på det i den här studien är att många IP känner igen sig i nyhetsartikelns beskrivning av 

hur kroppen reagerar på chips eller motion (se avsnitt 4.1 eller bilaga 1 för en beskrivning av 

artikelns innehåll). Jag återkommer till denna diskussion i kapitel 5. Härnäst presenteras tidi-

gare forskning om biomedicinens roll i media. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare en del internationella studier av hur media skildrar biomedicinsk 

forskning. Woloshin och Schwartz (2006) visar exempelvis i sin undersökning av 

nyhetsrapportering   om   fenomenet   ”restless   legs”   att   media   tenderar   att   överdriva   och  

medikalisera sådana problem. Däremot finns det, både i Sverige och internationellt, få studier 

som undersöker den biomedicinska alkoholforskningens betydelse eller medias rapportering 

om denna forskning. Midanik (2006) har i en studie kartlagt hur biomedikaliseringsprocessen 

påverkar fördelningen av alkoholforskningsanslag i Sverige och USA. Medan anslag till 

socialvetenskaplig alkoholforskning stadigt har minskat till fördel för biomedicinsk 

alkoholforskning i USA, påverkar inte biomedikalisering svenska förhållanden i lika stor 

utsträckning vilket beror på Sveriges socialmedicinska historia. Samtidigt menar Midanik att 

alkoholpolitiska förändringar och konsekvenser fordrar fortsatta studier av det biomedicinska 

fältet i Sverige. En förändring som skett sedan Midaniks studie är det jag nämnt i avsnitt 2.2., 

att FAS inte längre enbart finansierar socialvetenskaplig alkoholforskning och dessutom 

framhäver biomedicinsk alkoholforskning som problemlösande. Detta kan vidare kopplas till 

Campbells (2012) resonemang om att biomedicinen erbjuder (mer) konkreta lösningar för 

behandling och policybeslut.  

 

Peter Conrad (1997) visar vidare i en analys av amerikansk och brittisk nyhetsrapportering om 

gener och alkoholism att media framhäver forskning som hävdar förekomsten av 

en ”alkoholistgen” på bekostnad av forskning som problematiserar detta.  

Denna uppsats är skriven inom ramen för projektet Mediebilder och 

lekmannatolkningar av biomedicinsk alkoholforskning, som syftar till att bidra med fler 

studier om svensk medias representationer av biomedicinsk alkoholforskning. Studier inom 

projektet visar att biomedicinsk alkoholforskning tillskrivs stor betydelse och beskrivs som 

revolutionerande i media (Bogren & Winter, 2013). Samtidigt positioneras biomedicinen 

ibland som en ny sanningssägare som talar från ett underläge jämfört med socialvetenskaplig 

forskning (Winter & Bogren, 2013). Detta paradoxala resultat bekräftar resonemanget om 

Sveriges socialmedicinska historia (Midanik, 2006) men motsäger samtidigt resonemanget 

om medicinens höga status som återgavs ovan och osynliggör medicinens historiska roll som 



13 

 

objektiv vetenskap. Dock är det viktigt att betona att det är tidningsartiklarna som motsäger 

statusresonemanget och framställer biomedicinen som en utmanare.  

Bogren (2011a; 2011b) visar vidare i en studie på nyhetsartiklar att 

könsskillnader 1979 gjordes genom att betona graviditet som en biologisk process specifik för 

kvinnans kropp, medan hormoner och signalsubstanser var det centrala 16 år senare, år 1995. 

Detta illustrerar också fokusskiftet från molär till molekylär nivå (Rose, 2007). I en ny studie 

(Winter & Bogren, 2013) visar vi att biomedicinska förklaringsmodeller är vanliga i artiklar 

om kön och kropp och att journalisterna återkommande hänvisar till vissa utvalda 

biomedicinska forskningsresultat för att legitimera argument om att kvinnor bör vara mer 

ansvarstagande i sin alkoholkonsumtion.  

 

Tidigare analyser i projektet har således fokuserat på medierapporteringen i sig. Uppsatsen 

bidrar med en annan central del, nämligen tidningsläsarnas tolkningar. I nästa kapitel redogör 

jag för de metodologiska perspektiv som används i uppsatsen. 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkter. Inledningsvis 
introduceras användandet av stimulustexter samt min intervjumetodologiska ansats. På 
det följer en presentation av tematisk analys samt diskursanalytiska verktyg. Jag har 
även lagt vikt vid de receptionsteoretiska perspektiv som presenterades i avsnitt 2.3. 

4.1. Stimulustexter 

Nedan presenteras och motiveras användandet av stimulustexter genom att jag svarar på 

följande av Törrönen (2002) ställda frågor: 1. Hur väljs en stimulustext och 2. Hur kan vi 

förstå användandet av dem? 

 

1. Hur väljs en stimulustext? 

Inom det projekt uppsatsen skrivs har ett textmaterial med cirka 90 nyhetsartiklar om biome-

dicinsk alkoholforskning valts ut för analys varav två valdes som stimulustexter till intervju-
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studien: Alkohol kortsluter viktig del av hjärnan (Svenska Dagbladet, 2006-03-05) och En 

stor stark? Nej, öl gör män fjolliga (Expressen, 2004-07-08). Artiklarna valdes på grund av att 

de innehöll typiska exempel på hur nyhetsmedia diskuterar biomedicinsk alkoholforskning 

och beskriver biomedicinska processer (se Törrönen, 2001 för en liknande strategi). Artikel 1 

diskuterar biomedicinsk alkoholforskning om hjärnans belöningssystem och hur biokemiska 

processer fungerar i samband med beroende. Artikel 2 diskuterar biomedicinsk forskning om 

hur alkohol påverkar kroppens könshormoner. Artiklarna återfinns i bilaga 1. Uppsatsen foku-

serar endast på de delar av intervjuerna som diskuterar den första artikeln och därför priorite-

ras också den i beskrivningen av urvalsprocessen. Törrönen (2002) betonar vikten av att an-

vända sig av diskursanalytiska verktyg vid valet av en stimulustext. Valet bör föregås av en 

semiotisk läsning där forskaren undersöker hur stimulustexten representerar fenomenet vi 

studerar som tillstånd och processer av verklighet (min översättning, Törrönen, 2002: 346). 

Artikeln i den här studien visar på en verklighet där biomedicinsk forskning framhävs på be-

kostnad av sociala perspektiv för att förklara alkohol- och drogberoende. Detta kan dock för-

stås utifrån olika tolkningsramar. Å ena sidan kan detta förstås som ett uttryck för biomedika-

lisering medan det å andra sidan kan förstås som ett uttryck för biomedicinens befogade lämp-

lighet för att förklara fenomen som exempelvis alkoholberoende. Den semiotiska läsningen 

förutsätter också att forskaren studerar hur stimulustexten ger mening till intervjuämnet, i det 

här fallet biomedicinsk alkoholforskning. Vi måste dock observera att vi inte på förhand kan 

veta hur och vilken mening IP ger till det forskningsområde vi avser undersöka (Törrönen, 

2002). Det har till exempel visat sig att IP tar upp just sociala perspektiv på det som diskuteras 

i stimulustexten, vilket jag återkommer till i kapitel 5.  

 

2. Hur kan vi förstå användandet av stimulustexter? 

Stimulustexter används som projektiva och stimulerande objekt som IP kan använda för att 

uttrycka sina tankar om ett fenomen. Törrönen (2002) menar att stimulustexter utökar 

möjligheterna i intervjusituationer genom att inkludera skeenden bortom här och nu. I den här 

studien innebär det konkret att IP förses med en text om biomedicinsk alkoholforskning som 

väcker olika erfarenheter och tankar hos IP som tillsammans med mina frågor utgör innehållet 

i intervjusituationen. Törrönen (2002) poängterar vidare betydelsen av att se stimulustexterna 

som kulturella produkter valda av forskaren för att de representerar det fenomen forskaren 

avser undersöka. Stimulustexten presenterar en tolkning av studiefenomenet, IP en annan 

tolkning, forskaren troligtvis en tredje. Stimulusintervjuer förutsätter dock att IP tar del i det 
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(förvisso inte enhetliga) samhälle i vilket stimulusobjektet har producerats och därför bör 

användandet av stimulustexter inte ses   som   något   som   ”förstör”   IP:s ”äkta” upplevelse. 

Lässituationen är visserligen konstruerad och initierad av en forskare (IP har inte valt 

läsningen själv) men varje dag utsätts vi för tusentals olika stimulussituationer vi inte valt 

själva och stimulustexten bör således ses som just en sådan situation (Törrönen, 2002). 

Stimulustexter måste förstås utifrån den tvåvägsrelation som nämndes i kapitel 2.3, det vill 

säga läsaren och texten skapar tillsammans mening av textens innehåll. Tillsammans med 

intervjufrågorna skapas rum för IP att tillgängliggöra sig ämnet för intervjun och uttrycka sin 

sociala och kulturella erfarenhet och kunskap om det (Törrönen, 2002). Stimulustexten blir 

helt   enkelt   en   ”samtalspartner” i dialogen i intervjusituationen. Detta är både direkt och 

indirekt tydligt i intervjuerna, till exempel när IP säger:   ”men   artikeln säger ju faktiskt här 

att…”  och  resonerar  fram  och  tillbaka  om något. 

 

För att studera hur medieporträttering av biomedicinsk alkoholforskning uppfattas av 

tidningsläsare använde jag en nyhetsartikel om sådan forskning som stimulusobjekt. Att 

enbart ställa frågor om medierapporteringen skulle innebära att jag måste definiera 

biomedicinsk alkoholforskning i stort samt förklara begrepp och uttryck jag kanske inte har 

kunskap om. Genom att presentera artikeln som en text vars innehåll jag inte besitter kunskap 

om, avdramatiseras också situationer där IP känner sig i underläge jämfört med intervjuaren. 

4.2. Intervjumetod 

Jag har valt att arbeta med en öppen intervjustrategi för att få tillgång till IP:s perspektiv och 

tolkningar. Ett fenomenologiskt perspektiv handlar just om att försöka studera och se världen 

genom den mänskliga subjektiviteten i individers vardagsvärld, livsvärlden (Patton, 2002). 

Det är som Lantz (1993: 19) beskriver respondenten som definierar och avgränsar fenomenet. 

Det kan tyckas självklart, men att respektera sin IP är av högsta prioritet. Miller och Glassner 

(1993) menar att ett sätt att eftersträva detta är att se på IP som en lärare. Något som förvå-

nande nog kan glömmas bort i intervjusituationen är konversationen. En ska inte bara förklara 

utan också förstå sin IP. Hur och varför är vad viktigt för IP (Kvale, 1997)? Hur det egentligen 

ligger till, eller en objektiv sanning om definitioner och skeenden, är inte relevant, däremot är 

beskrivningar som för IP anses vara objektiva relevanta i allra högsta grad. I intervjusituat-

ionen och i hela analysprocessen är det därför viktigt att inte låta förförståelsen styra. Forska-

ren bör försöka se allt som nya unika händelser baserade på unika erfarenheter. Jag vet ingen-
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ting om personen jag ska intervjua även om jag kan anta vissa saker (som jag kan anta fel). 

Att jag just inte vet är själva anledningen till att jag intervjuar. Syftet är således att försöka få 

tillträde till IP:s perspektiv, det är IP:s händelser, skeenden, känslor, tankar och intentioner jag 

är  intresserad  av  (Lantz,  1993;;  Patton,  2002).  Emellertid  bör  begreppet  ”unik”  beaktas.  I  av-

snitten om teori och tidigare forskning beskrev jag hur både forskning och tidningsläsares 

kunskapsproduktion bygger på tidigare förförståelse, tolkning och diskursiva sanningar. Att 

använda stimulustexter i intervjuer har också sin bakgrund i konstruktivistiska och semiotiska 

traditioner. Språk, representation och kommunikation ses dock inte som källor till partisk kun-

skap utan istället som nödvändiga delar av en interaktion. Språket ska alltså precis som i dis-

kursanalysen ses som en meningsskapande aktivitet. Men det kan heller inte ses som att det 

skildrar en individs unika sätt att se på något. Vad någon säger kan aldrig vara helt och hållet 

unikt eftersom det alltid är beroende av språk, kultur och historia (Törrönen, 2002). Det finns 

således diskursiva ramar för hur unika erfarenheterna och händelserna kan vara. Att jag ändå 

använt mig av begreppet unik kan motiveras med att det faktiskt hjälpte mig i mitt förhåll-

ningssätt till IP. Under en intervju upprördes jag över en IP:s nedsättande sätt att tala om per-

soner. Att se IP som både unik och en lärare hjälpte mig att istället för att styras av detta, ställa 

relevanta följdfrågor om sådana resonemang.  

Intervjun är ett samspel baserat på frivillighet men det är viktigt att komma ihåg 

att samspelet sker mellan personer med olika, ojämställda roller. Trost (1997) menar att en 

subjekt-subjektrelation bör eftersträvas snarare än en subjekt-intervjuobjektrelation. Att ha 

ambitionen att ställa sig på samma nivå innebär emellertid inte att faktiskt befinna på samma 

nivå. Det existerar ändå oftast någon form av maktrelation mellan IP och forskare. Det är 

viktigt att tänka på detta och hur det kan påverka intervjusituationen. Den intervjuade är 

expert på sig själv, men intervjuaren är oftast expert på forskningsområdet. Även om jag i det 

här fallet inte alltid kunde mer än IP om just biomedicinsk alkoholforskning kan min 

forskarroll, och det faktum att det är jag som ställer frågorna, påverka maktförhållandet. En IP 

sade sig exempelvis vara nervös medan en annan frågade ”eller?”  eller svarade svävande och 

långsamt för att vänta in bekräftelse. Maktförhållandet är dock inte statiskt utan kan också bli 

det omvända, vilket jag fick erfara i en annan intervju. IP betonade sin kunskap om området 

och talade till mig och om stimulustexterna på ett överlägset sätt. Dessa intervjusituationer var 

de mest krävande, vilket talar för att en maktobalans åt båda hållen bör undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt. Maktrelationen kan också förändras under intervjusituationens gång. 
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Vi kan inte till fullo vara neutrala intervjuare som går att koppla bort helt från 

intervjusituationen när vi väl fått våra svar. Vi bör enligt Potter (1997) inte ens försöka vara 

det. Något jag har eftersträvat är att medvetandegöra min roll i intervjun genom att poängtera 

snarare än att ignorera den. Jag tror inte att en annan intervjuare som återupprepar min 

rapporterade insats skulle få exakt samma resultat. Jag ser heller ingen anledning till att det är 

ett misslyckande då det inte sker. All forskning bygger på, utvecklar eller förkastar kunskap 

som producerats i sociala kontexter och alla forskare befinner sig i dessa sociala kontexter 

hela tiden (Kruse, 2006; Sundberg, 2005).  Potter och Wetherell (1992) menar vidare att det är 

produktivt att vara en engagerad och aktiv intervjuare och att det till och med kan vara 

givande att diskutera med IP.  

4.2.1. Datainsamling 

En text kan läsas på flera olika sätt och läsningen och tolkningen påverkas av egenskaper som 

etnicitet, ålder, socioekonomisk status och så vidare (Morley, 2003). Jag har intervjuat 25 

personer som varierar utifrån dessa egenskaper. IP var mellan 18-77 år, 15 var kvinnor och 10 

var män. Drygt hälften hade någon form av högskoleutbildning. IP arbetade inom privat, 

offentlig och konstnärlig sektor, varav fyra var egenföretagare. Sex IP var studerande (varav 

en på gymnasiet), en var pensionär och en var arbetslös. Samtliga IP var bosatta i Stockholm 

(flertalet IP var dock inflyttade från andra delar av Sverige vilket åtminstone kan tala för viss 

spridning). Motivet till att inte intervjua personer utanför Stockholm var helt enkelt att det inte 

fanns ekonomiska resurser till detta.  

Morleys upplysning kan tolkas på (minst) två sätt. Den första tolkningen innebär 

att inspireras till att i analysen utgå från kategorier, jämföra dem med varandra och titta på 

skillnader och likheter dem emellan. I det här arbetet har jag istället tolkat upplysningen som 

en instruktion till att sträva efter en grupp som varierar utifrån kategoriska egenskaper. 

Tillsammans bildar de då en (utifrån dessa egenskaper) heterogen grupp där variationer 

naturligtvis existerar, men jag har inte tittat specifikt på skillnader mellan eller inom 

kategorier baserade på exempelvis kön. Det jag vill uppnå med detta är inte att kunna 

generalisera IP:s svar till hela Sveriges befolkning. Jag har valt att inte redovisa respektive 

IP:s kategoriska egenskaper mer än såhär just för att jag inte är intresserad av att kategorisera 

dem och störa utförandet av och läsningen av analysen med förförståelser knutna till sådana 

egenskaper. Jag vill helt enkelt med gott  ”forskarsamvete”  referera  till  vad  olika IP säger och 

veta att jag ansträngt mig för att denna grupp individer varierar utifrån nämnda egenskaper. 

Det visade sig dock vara en svår uppgift. De IP som var lättast att få tag i och mest benägna 
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att höra av sig utifrån de urvalsstrategier jag valt (se nedan), var personer inom 

samhällsvetenskap, inom eller utanför universitetet. Endast ett fåtal av de samhällsvetare som 

visade intresse inkluderades. Att få tag i personer utanför denna grupp var svårt, även om det 

efter hårda ansträngningar blev en bra variation. 

Jag fick tag i IP genom att annonsera på olika sätt; anslag om intervjun på 

bibliotek, sociala nätverk (Facebook), i mailutskick via en facklig organisations nyhetsbrev, 

bekantas bekanta och liknande. IP anmälde själva intresse till att medverka i intervjun och 

som tack för att de ställde upp fick de en biobiljett. Den första kontakten skedde per mail eller 

telefon och jag presenterade då projektet lite kort samt bestämde tid och plats för intervju. Det 

är viktigt att reflektera över var intervjun ska ske. Intervju på arbetsplatsen kan medföra ett 

underläge men det kan också vara fel att vara hemma hos IP eller för all del, hemma hos 

intervjuaren. Situationen ska eftersträva trygghet och ske ostört vilket är lättast på en neutral 

plats som varken är förknippad med intervjuaren eller IP (Trost, 1997). Intervjuerna skedde i 

avskilda studierum på olika bibliotek, på Socialhögskolan, på caféer (där jag tillsammans med 

IP bedömt att det fungerade att tala ostört) samt på IP:s arbetsplats. Intervjuerna var cirka 60 

minuter långa och spelades in digitalt. I det flesta fall skedde någon typ av återkoppling efter 

att inspelningen av intervjusamtalet stängts av. Detta skedde dels för att ta reda på hur IP hade 

upplevt intervjusituationen, om IP hade några fler frågor men också om det fanns något som 

jag som intervjuare borde tänka på till nästa gång. Innan intervjun tog vid presenterade jag 

ramarna för intervjun på ett för varje gång liknande sätt. En klar, tydlig och avgränsad ram 

fungerar som ett slags kontrakt mellan mig och IP och underlättar intervjusituationen (och 

tvärtom) (Lantz, 1993). Jag talade om hur lång tid intervjun skulle ta, hur den skulle 

dokumenteras och användas, samt förklarade konfidentialiteten.  

IP fick läsa den första nyhetsartikeln varpå intervjun tog vid. Jag arbetade 

flexibelt med intervjuguiden3 (bilaga 2) för att följa IP:s berättelser och undvika att styra eller 

distrahera IP (Patton, 2002; Trost, 1997). Reissman (1993) rekommenderar att intervjuguiden 

baseras på några breda frågor kompletterade med följdfrågor. Frågeområdena ska finnas i 

ryggmärgen på intervjuaren och vara kopplade till syftet med intervjun (Patton, 2002; Trost, 

1997). De inledande frågorna i en intervjusituation påverkar resten av intervjun, således är det 

viktigt att lägga tid på dessa. Intervjuguiden i den här studien bestod av åtta öppna frågor som 

syftade till att få IP att beskriva och resonera kring artikelns teman och innehåll, relatera dessa 

                                                 
3 Intervjuguiden utformades i samarbete med Alexandra Bogren eftersom den, liksom intervjuerna, är en del av 

projektet Mediebilder och lekmannatolkningar av biomedicinsk forskning om alkohol.  
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till egna erfarenheter, reflektera kring om den verkar trovärdig och/eller om något saknas, 

samt olika sätt att formulera frågor och följdfrågor på. För att hitta IP:s personliga upplevelse 

av, erfarenhet av och relation till intervjuämnet är följdfrågor som rörde dessa 

intervjufrågeområden mycket viktiga. Några rättesnören från bland andra Patton (2002) som 

jag använt mig av är: berätta mer för att fördjupa samtalet, att inte exemplifiera, att inte 

inkludera flera frågor i en samt att inte ställa ja eller nejfrågor. Följdfrågorna blir av 

förklarliga skäl olika beroende på vilken berättelse jag får av IP. Enligt Riessman (1993) kan 

berättelser dyka upp då jag minst anar det. Det kan till exempel gälla i frågor då jag förväntar 

mig en typ av berättelse men då det dyker upp något annat. Detta skedde exempelvis då IP 

ombads sammanfatta eller nämna ett tema för artikeln och resonemang om artikelns 

potentiella syfte dök upp istället.  

Det kan av olika anledningar vara bra att ta anteckningar under 

intervjusituationen (Patton, 2002). Då slipper vi till exempel helt förlita oss på teknik utan 

låter en del av intervjun förevigas med strategiskt fokuserade stödord som också kan användas 

under själva intervjun, till exempel för att formulera kommande frågor. En fara med att 

anteckna under intervjusituationen är att antecknandet sker selektivt (Lantz, 1993). En annan 

fara är att IP påverkas av det. Det kan till exempel innebära att IP noterar att vissa saker 

antecknas och att detta då uppfattas som mer relevant. Då kan det enligt Trost (1997) vara 

bättre att anteckna lite under hela intervjun, vilket jag gjorde i så stor utsträckning som 

möjligt. I början av intervjun talade jag om att och varför anteckningar fördes och jag bad 

även IP att berätta lite kort om sig själv eftersom det kan ge viktig information för att förstå 

IP:s kontext och situation (Lantz, 1993). Intervjusituationen inleddes med att IP fick läsa den 

första stimulustexten som jag sedan ställde frågor om. Efter drygt halva intervjutiden fick IP 

läsa den andra texten och samma procedur upprepades.  

4.2.2. Transkribering 

Transkriberingen skedde i enskilt rum med hjälp av programmet Express Scribe och utfördes 

med hörlurar för att undvika att någon obehörig kunde lyssna. Materialet låstes in på mitt 

arbetsrum efter varje användningsgång. Varken riktiga eller fingerade namn användes, IP 

kallas   ”IPX”   (där X står för respektive IP:s individuella siffra mellan 1-25) i samtliga 

intervjuer. I transkriberingen togs hänsyn till pauser, skratt, suckar, viskande sväljanden, 

kraftiga in- och utandningar och liknande. Dessa har noterats genom respektive ord eller dylik 

kort beskrivning av beteendet inom klamrar på detta sätt: [beteende]. Ord som betonades extra 

mycket fick en understrykning. Utöver detta togs också en hänsyn  till  uttryck  som  ”eh”  ”hm”  
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och  ”mmm”,  registrerade  så  ordagrant  som  möjligt. Det är givetvis viktigt att klargöra vilka 

analyser som kan vara av värde och varför olika saker inkluderas eller exkluderas i 

transkriberingen (Lantz, 1993). I detta arbete är det just det verbala som jag är ute efter (Kvale, 

1997). Trots att transkriberingen varit detaljerad har jag således i analysen valt att redigera de 

återgivna citaten genom att ta bort just suckar, pauser, stakanden och en del talspråk för att 

underlätta läsbarheten och för att analysen inte sker på en sådan detaljerad nivå.  

Det vanligaste rådet är att transkribera intervjun så fort som möjligt efter 

intervjutillfället, vilket jag också försökt eftersträva. Att transkribera direkt efteråt är också 

bra för att dra lärdom av skeenden intervjuaren bör tänka på till nästa intervjusituation. Något 

som underlättade vid de tillfällen då jag inte hade möjlighet att transkribera på en gång var att 

jag skrev en sammanfattning direkt efter intervjutillfället där jag summerade innehåll, beskrev 

samspel och interaktion, om IP talade någon dialekt och så vidare. På så vis underlättades en 

senare transkribering; jag kunde lättare   “komma   in   i”   intervjun   igen genom att läsa 

sammanfattningen.  

4.3. Tematisk analys 

Analysarbetet tog vid redan vid transkriberingen då olika teman eller nyckelord uppdagades 

och antecknades i ett separat dokument. Denna start på analysarbetet rekommenderas också 

av Reissman (1993) som vidare betonar att analytiska idéer ofta ändras fram och tillbaka 

under processens gång. Sundberg (2005) poängterar vikten av att noggrant läsa igenom sitt 

datamaterial för att bli vän med det och lära känna det. Hammersley och Atkinson (1995) 

menar att det är viktigt att försöka  tänka  “med”  materialet  och  identifiera  teman  och  mönster.  

Efter den initiala analysfasen gjordes åtskilliga ytterligare genomläsningar av materialet. 

Detta gjordes först manuellt och senare i programmet Atlas. Efterhand ledde detta till att en 

strukturerad temaindelning växte fram. Detta skedde i praktiken genom att i den manuella 

genomläsningen färgmarkera vissa textstycken och lägga en kommentar för respektive 

nyckelord eller tema jag tyckte mig kunna hitta och senare – i Atlas – genom att i programmet 

markera textstycken och förse dessa med kommentarer och koder för respektive tema. Det 

transkriberade materialet strukturerades sedan efter dessa, men eftersom flera teman kan vara 

aktuella i samma textstycke försökte jag vara så lyhörd som möjligt för detta i processen.  

Forskaren bör reflektera över sin förförståelse och de begränsningar den medför. Detta för att 

försöka undvika att den inkräktar på analysen och påverkar mig att endast inbegripa de teman 

jag lättast ser (Winther Jørgensen & Philips, 2000). För att undvika detta och distansera mig 



21 

 

från materialet har jag bland annat analyserat och läst materialet upprepade gånger. För varje 

tema har jag repeterat denna procedur för att se om temat återfinns på andra platser. Teman 

kan också komma att komprimeras, flera teman kan exempelvis ha samma innebörd eller 

tillhöra ett större huvudtema, de blir i så fall så kallade underteman till detta huvudtema.  

Tillsammans med transkriberingen bör den tematiska analysen ses som en 

inledande fas av analysprocessen som helhet. Den tematiska analysen är således ingen analys 

i sig utan ett steg för att göra materialet mer hanterbart i diskursanalysen. I den tematiska 

analysen finns det utrymme för att teman uppstår, sammanfogas, byter plats och namn men 

det är också i den här fasen som mönster och diskrepanser användbara i den fortsatta analysen 

visar sig. Med andra ord är den tematiska analysen en dynamisk process som möjliggör, för 

att inte säga nödvändiggör, att teman förändras under arbetets gång (se Reissman, 1993). Jag 

har utgått från teori och viss tidigare forskning men har eftersträvat en öppenhet för 

alternativa och nya tolkningar, innebörder, betydelser och resultat. 

4.4. Diskursanalys 

Det diskursanalytiska arbetet börjar oftare med några specifika diskursiva fenomen än med en 

på förhand formulerad hypotes (Potter, 1996). Uppsatsens frågeställning kan konkretiseras 

diskursanalytiskt till att studera hur tidningsläsare förstår (realiserar) och – i och med det – 

(re)producerar diskurser om biomedicinsk alkoholforskning. Potter (1996) liknar den diskurs-

analytiska förmågan vid en mentalitet, eller en färdighet (som att kunna cykla) och menar att 

det inte går att sätta regler för eller berätta exakt hur en diskursanalys ska gå till eftersom det 

inte finns något sådant exakt tillvägagångssätt. I det här arbetet har diskursanalysen utformats 

med inspiration av analytiska verktyg från de diskurs- och receptionsteorier som presentera-

des i kapitel 2. Nedan följer en presentation av de begrepp jag har använt mig av i analysen av 

hur tidningsläsare förstår och realiserar biomedicinsk alkoholforskning. Verktygen befinner 

sig på olika abstraktionsnivå. En del (motivvaccinering, kategoribetitlande) hanterar faktarea-

liseringar i texten och i IP:s tolkningar av den. Andra (hegemoni, antagonism) hanterar själva 

diskurserna på en mer övergripande, abstrakt nivå.  

 

Först och främst vill jag återigen definiera diskurs som tolkningsramar IP använder för att 

förstå och realisera verkligheten. I denna studie är det till exempel troligt att det 

biomedicinska alkoholforskningsfältet, nyhetsartikeln och IP delar, använder sig av och ingår 

i olika diskurser. I avsnitt 2.1 presenterades begreppet realisering (Kraus, 2000). I den 
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faktiska analysen syftar detta begrepp till att studera på vilket sätt IP:s berättelser verkliggör 

biomedicinsk alkoholforskning genom centrala resonemang och begrepp. Vidare har jag utgått 

från det som beskrevs närmre i avsnitt 2.3, att läsare och text skapar mening – diskursiv 

verklighet – tillsammans. Att identifiera nyhetsartikelns luckor (Iser, 1974) har vidare varit en 

användbar strategi för att hitta berättelser realiserade utifrån IP:s egna erfarenheter. 

Nyhetsartikelns diskussion om belöningssystemet har exempelvis erbjudit läsaren luckor som 

fyllts på med nya berättelser och definitioner sprungna ur IP:s egna erfarenheter och 

resonemang men med utgångspunkt i textens egna faktarealiseringar.  

 

För att bättre förstå artikelns och IP:s roll och argumentation i intervjusituationen analyserade 

jag IP:s realiseringar av nyhetsartikeln som fakta (se 5.1). Det sker i en slags metaanalys, det 

vill säga genom att analysera IP:s analyser av textens faktarealiseringar. För denna studie 

inkluderade jag några av Potters (1996) analytiska verktyg. För att realiseras som fakta sker 

yttranden om fenomen utan att visa intresse för att detta ska presenteras på ett visst sätt. 

Motivvaccinering (”stake  inoculation”,  Potter,  1996)  undviker på så vis utmaning av artikelns 

faktarealiseringar genom att IP:s initiala skepticism (t.ex. mot ett resonemang i artikeln) 

bidrar till att dennes senare slutsats – att bli övertygad av det som artikeln presenterar – ses 

som trovärdigt eftersom de ställs emot det angivna intresset i frågan (att kritisera). Här menar 

jag således att IP (undermedvetet) ”går nyhetsartikelns   ärenden”   genom   att   kritisera   dess 

realiseringar för att det senare bekräftandet ska bli mer trovärdigt. Det visade sig vara vanligt 

bland IP att förstärka nyhetsartikelns faktarealiseringar (se 5.1.). Men IP bedömde och 

kritiserade också vad de citerade forskarna i nyhetsartikeln kunde tänkas ha för motiv och 

intressen (”stake   and   interest”,   Potter,   1996)   vilket kunde försvaga och underminera 

sanningshalten i nyhetsartikelns faktarealiseringar. Ett exempel från intervjusituationerna är 

då nyhetsartikelns slutliga resonemang om ett läkemedel ifrågasätts genom att IP identifierar 

forskarens potentiella motiv och intresse: att tjäna pengar. Detta försvagade realiseringen av 

nyhetsartikeln som fakta.  

Potter talar vidare om kategoribetitlande (”category  entitlement”,  Potter,  1996),  

vilket innebär att en aktör inom ett område, till exempel en forskare eller en läkare, 

kategoriseras som expert på detta område. Betitlandet bygger upp trovärdigheten i vad dessa 

personer säger och undviker ifrågasättanden, uttalanden yttras med en självklar auktoritet. På 

så vis finns det ingen anledning att fråga hur personen vet, eftersom det är taget för givet och 

redan   inbegripet   i   och   med   kategoribetitlandet   av   att   vara   ”forskare”   (jfr   Foucaults  
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kategorisering och expertsystem i avsnitt 2.1). Kategoribetitlandet kan dock både förstärkas 

och försvagas. Någon som utger sig för att vara expert på ett område kan undermineras och 

således misslyckas med att tillhöra den expertkategorin i åhörarens ögon/öron. I intervjuerna 

är det tydligt att de forskare som presenteras i artikeln överlag förstärker faktarealiseringar i 

texten, bortsett från när de relateras till tecken som jäv eller reklam (se 5.1.). Nyhetsartikeln 

består av citat från forskare, förmedlade via media, men de tas som för givna, objektiva fakta 

återgivna   direkt   från   forskningen.   Journalisten   tolkar   forskningen   men   “lånar”   samtidigt  

forskarens expertröst (Bogren & Winter, 2013), det vill säga det kategoribetitlande forskaren 

besitter, och IP bekräftar detta i sina realiseringar. Ett sådant förstärkande (eller försvagande) 

är kopplat till artikelns språk och ämne. Beroende på hur detaljerad (”detailed”,  Potter,  1996) 

beskrivningen av ett fenomen är, och hur seriös framtoningen i artikeln och i uttalandena är, 

blir forskares uttalanden mer eller mindre lyckat kategoribetitlade. När IP uttalar sig direkt om 

kategoribetitlade forskares uttalanden i artikeln görs det oftast utan ifrågasättanden och med 

direkta hänvisningar  till  ”fakta”. Utifrån ovanstående resonemang menar jag att jag analyserat 

IP:s beskrivningar på två sätt, dels genom deras egna motivvaccineringar av och 

kategoribetitlanden i nyhetsartikeln och dels genom deras ifrågasättande och bekräftande av 

nyhetsartikelns eller forskningens motiv och intressen och detaljerade beskrivningar. 

 

På en mer övergripande nivå analyserar jag realisering av hegemoni. I diskurser finns tecken 

av stabiliserad (moment) eller obestämd (element) definition. Om ett element existerar i flera 

diskurser kallas det en flytande signifikant och blir föremål för hegemonisk kamp om dess 

betydelse (Laclau & Mouffe, [1985] 2008). Vid transkriberingen och den tematiska analysen 

identifierades begreppen belöningssystem och beroende som flytande signifikanter som får 

olika innebörder beroende på vilka andra tecken de sätts i relation till och vilka diskurser de 

talas om utifrån. En beskrivning innehåller både tecken som bekräftar och utmanar en viss 

realisering och exkluderar också andra tecken. Detta kan analyseras efter den funktion tecken 

fyller i IP:s realiseringar och är kopplat till huruvida diskurser realiseras som hegemoniska 

eller antagonistiska (Laclau & Mouffe, [1985] 2008). Fältet biomedicinsk alkoholforskning 

kan tänkas innefatta både hegemoniska och antagonistiska diskurser men biomedicinsk 

alkoholforskning kan också i sig anta en hegemonisk roll i tidningsläsarens realisering av 

exempelvis alkoholforskning. Så länge något anses ha en hegemonisk position, det vill säga 

uppfattas   som   ”mest   sann”, kan konkurrerande antagonistiska idéer inte realiseras som lika 

sanna eller legitima även om de kan sägas existera. Genom att studera realiseringars 
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hegemoniska eller antagonistiska karaktär kan alternativ och motsägelser identifieras och 

analyseras. Detta visade sig tydligt i analysarbetet. Biomedicinsk alkoholforskning är en 

produktiv kraft (jmf Foucault, [1971] 1993) som låter IP:s tolkningar skapa nya 

(antagonistiska) berättelser om beroende och belöningssystem samtidigt som den begränsar IP 

att ändå utgå från att realisera biomedicinska rön som (hegemoniska) fakta.  

På samma gång som tidningsläsare säger sig sakna kunskap för att förstå eller 

bedöma biomedicinsk alkoholforskning, använder de biomedicinska termer som tecken i sina 

realiseringar. Den biomedicinska alkoholforskningsdiskursen som presenteras i nyhetsartikeln 

definierar exempelvis belöningssystemet genom att relatera det till tecken i form av biomedi-

cinska  termer  (’receptorer’,  ’signalsubstanser’,  ’dopamin’).  Samtidigt  relaterar  nyhetsartikeln  

belöningssystemet till mer vardagliga tecken som chips och joggingrunda vilket möjliggör för 

IP att realisera belöningssystemet med tecken som belöning, prestation och val. Habermasi-

anskt uttryckt kan det sägas att den biomedicinska alkoholforskningsdiskursen koloniserar 

IP:s förståelse av alkoholberoende (jmf Habermas, 1987). Detta möjliggörs av nyhetsartikelns 

sätt att kombinera biomedicinska termer från en klinisk, officiell diskurs, (”official discourse”,  

Fairclough, 1995) och vardagstal från en talspråksdiskurs (”colloquial  discourse”,  Fairclough, 

1995). Genom att använda informellt talspråk i delar av artikeln skapas igenkänning hos IP 

vilket bidrar till att IP realiserar, reproducerar och omdefinierar den biomedicinska alkohol-

forskningsdiskursen. Samtidigt realiseras artikeln som fakta just på grund av att den använder 

ett komplicerat och detaljerat (Potter, 1996) språk, något som är vanligt i medierepresentat-

ioner av biomedicinsk alkoholforskning (Bogren & Winter, 2013).  

Den biomedicinska alkoholforskningsdiskursen ska inte ses som en innehavare 

av en total hegemonisk position i samhället utan snarare som aspirerande på en sådan. 

Detta ”lyckas”  dels genom att media eller IP porträtterar biomedicinen som innehavare av hög 

status, men kan också lyckas sämre genom att IP omformulerar belöningssystemet. Att IP gör 

det bör dock inte ses som ett fullkomligt ifrågasättande av biomedicinen. Detta kan ju i själva 

verket faktiskt stärka biomedicinens roll i samhället. Även om den formuleras olika i offici-

ell/forsknings- och talspråks/IP:s diskurs menar jag att det faktum att det talas om den och att 

det görs som fakta, ändå bidrar till dess sammanfattade status i samhället. För mig har de ana-

lytiska begreppen antagonistisk respektive hegemonisk diskurs möjliggjort en analys av hur 

IP bekräftar eller utmanar ett sådant aspirerande. I avsnittet om biomedikalisering (2.2) 

nämnde jag några exempel som visar hur biomedicinen tenderar att inta en hegemonisk posit-

ion inom den svenska alkoholpolitiken. Det innebär inte att jag ser denna diskurs som 



25 

 

allsmäktig utan antagonismer. Jag har heller inte gjort någon systematisk jämförelse mellan 

hur tidningsläsare förstår biomedicinsk alkoholforskning till skillnad från socialvetenskaplig 

sådan, det vill säga, jag har inte ställt sådana frågor till samtliga IP då detta inte varit syftet 

med intervjun. Däremot, vid de tillfällen som IP själva gjort en sådan jämförelse, har det blivit 

tydligt att det är lättare för IP att se biomedicin som fakta (5.1). 

4.5. Ytterligare motivering och avgränsningar 

Situationen där IP läser artikeln, det vill säga nästan det första som händer under intervjun, är 

konstgjord. Att efterlikna tidningsläsares faktiska lässituation (exempelvis genom att utföra 

intervjuer vid IP:s frukostbord) valdes bort på grund av svårigheten i att hitta IP som skulle 

ställa upp på detta. Det är heller inte givet att en sådan situation skulle upplevas som mer 

verklig, naturlig eller trygg för IP. I stället prioriterade jag att utveckla min roll som 

intervjuare för att få IP att känna sig så trygg som möjligt i att sitta bredvid mig och läsa på 

den valda platsen för respektive intervju. Jag anser att detta är betydelsefullt men det är också 

viktigt att reflektera över om den konstgjorda lässituationen påverkar mina resultat. Min 

utgångspunkt är att den självklart gör det. Givet är till exempel att den diskussion och de 

frågor jag som intervjuare ställer inte exakt kan upprepas, men detta gäller både vid IP:s 

frukostbord och i andra intervjusituationer. Vidare menar IP ofta att de reflekterar mer över 

artikeln i intervjusammanhanget än vad de hade gjort annars. Att vara lyhörd för detta, till 

exempel genom att i analysprocessen och metoddiskussionen synliggöra mitt samspel med IP, 

blir därför nödvändigt.  

Ambitionen har varit att hela tiden fördjupa förståelsen av IP:s relation till, 

erfarenhet och upplevelse av de ämnen som berörs i artikeln (Patton, 2002). Att ha empati 

(inte att förväxla med sympati) för IP är något jag försökt betona i mitt arbete (Lantz, 1993; 

Patton, 2002; Trost, 1997). Det jag är intresserad av är ju att analysera och utforska en annan 

persons verklighet, och med utgångspunkt i tidigare kapitel i uppsatsen måste jag vara lyhörd 

för IP:s egna definitioner av hur den ser ut. Jag har således försökt hålla mig neutral till vad 

jag annars i min förförståelse anser vara självklart vid tal om exempelvis alkohol och hälsa. IP 

ska inte belastas med vad intervjuaren kan tänkas tycka eftersom intervjuaren då definierar, 

eller lägger stor vikt vid saker som IP annars inte hade tänkt på. Det riskerar även att sätta 

gränser för vad intervjusamtalet kan innehålla (Trost, 1997).  

Patton (2002) betonar att alla intervjuer inte är intressanta samt att alla heller 

inte går bra att utföra, eller blir som en tänkt sig. Att inte bli för bekväm är något av det 
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viktigaste att eftersträva för intervjuaren. Intervjusituationen och framför allt det analytiska 

materialet är beroende av det grundläggande, att ställa frågor. Hur en hanterar sina frågor och 

IP:s respons på dessa blir därför avgörande för intervjuns kvalitet och användbarhet. Det blir 

svårt, och framför allt ointressant att analysera och presentera resonemang som inte håller för 

en granskning. Ett sätt att pröva tillförlitligheten är att låta någon annan upprepa processen 

(Lantz, 1993). Jag har inte haft tillfälle att låta någon annan göra detta. Istället har jag försökt 

vara så tydlig som möjligt i min redovisning av tillvägagångssätt, metoder och annan 

bakgrund för att undvika att min forskning blir ointressant (Lantz, 1993; Patton, 2002).  

Jag kan inte dra slutsatser om det jag inte har data om (Lantz, 1993). Antalet IP 

gör det exempelvis ointressant att göra stora generaliseringar. En stor fördel med metodvalet 

är dock möjligheten att just fördjupa förståelsen av IP:s tolkningar, användning och 

omdefiniering av, samt hur de tillskriver betydelse till biomedicinsk alkoholforskning.  

4.5.1. Validitet, reliabilitet och intersubjektivitet 

Det är nödvändigt att tydligt redovisa tillvägagångssätt och motivera tolkningar eftersom det 

ökar förutsättningarna för reliabilitet, validitet och intersubjektivitet (Patton, 2002). Den 

intervjumetod jag använder mig av måste ge tillförlitliga resultat (reliabilitet), giltiga resultat 

(validitet) samt erbjuda en möjlighet för andra att granska mina slutsatser (Lantz, 1993). Den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten påverkar dock synen på validitet och reliabilitet. 

Kvalitativ metod är ibland – och i detta fall – förknippad med ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. En kan då föredra att inte använda sig av begreppen reliabilitet och validitet i och 

med  att  de  ofta  medför  associationer  till  en  sorts  objektiv,  ”sann”  kunskap  (Patton,  2002).  Jag 

vill istället betona att jag har eftersträvat att vara tydlig och transparent i mitt tillvägagångssätt 

och i min argumentation för att motivera och förklara mina tolkningar samt för att öka 

förutsättningarna för att klara en kritisk granskning av arbetet (Riessman, 1993).  

Kritiker menar att socialkonstruktivister inte vill se verkliga skeenden. Att verk-

ligheten är konstruerad betyder emellertid inte att det som sker inte händer eller upplevs. Det 

finns fysiska verkligheter, men betydelsen av innehållet i dessa tillskrivs diskursivt. Min an-

vändning av begreppet realisering (för en mer utförlig diskussion, se 2.1. och 4.4.) visar vi-

dare att jag inte förnekar att skeenden ter sig verkliga. Vidare kritik är att ingen socialkon-

struktivistisk  analys  heller  är  ”sann”  – de är bara olika representationer och möjligheter. Jag 

menar att det handlar om en insikt om att min studie är en av flera möjliga verklighetsrepre-

sentationer. Dessutom kan jag argumentera för att mina tolkningar är rimligare än andra samt 

presentera alternativa sådana. Detta innebär inte att jag tror mig ha en bättre tillgång till verk-
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ligheten än andra forskare eller de IP jag citerar utan snarare än att jag har en annan tillgång 

till verkligheten än vad till exempel en kvantitativ undersökning har.  

Reissman (1993) menar att en viktig del av analysprocessen och för att kunna 

stärka analysen är att låta IP få tillgång till min tolkning av deras uttalanden. Jag tycker att det 

är viktigt och rimligt att inkludera IP och vid intervjutillfället förklarade jag att de när som 

helst under studiens gång är välkomna att höra av sig. Jag anser dock att det kan vara proble-

matiskt att låta IP få tillgång till analysen under analysprocessen, bland annat för att det skulle 

ta mycket tid i anspråk. Samtidigt kan jag anses förlora viktiga insikter från IP:s läsning, även 

om det är viktigt att skilja på forskarens och IP:s tolkningar. Genom en omsorgsfull gransk-

ning av befintlig teori och metod hoppas jag sammanfattningsvis öka förutsättningarna för att 

lyckas ta ansvar för och motivera de val jag gör i mitt analytiska arbete samt att vidare respek-

tera IP:s realiseringar och tolkningar. 

4.5.2. Konfidentialitet och etik 

Konfidentialitet är nödvändig i hela intervjuprocessen, från första kontakt via intervju och 

transkribering till presentation av analys. Hur konfidentialitetskravet presenteras bör betänkas 

så att IP får tillräckligt med information. Det förtroliga tillstånd som kan uppstå mellan 

intervjuare och IP kan resultera i en situation där IP berättar saker som denne senare kan 

komma att ångra. Att förhålla sig till konfidentialitetskravet och på samma gång bygga upp ett 

förtroende och ett tillitskapital är en viktig del i intervjuns samspel (Kvale, 1997; Lantz, 1993; 

Miller & Glassner, Patton, 2002; Trost, 1997). De etiska frågor som aktualiseras här är bland 

annat hur jag som intervjuare förhåller mig till IP och intervjudata. Frågorna i intervjustudien 

skulle exempelvis kunna vara integritetskränkande. Då jag har en öppen struktur som är 

menad att vara anpassad till IP:s egna reflektioner handlar detta helt enkelt om en lyhördhet 

inför IP:s gränser. Genom att vara öppen med intervjuns händelseförlopp, inklusive med 

hantering av personliga uppgifter och liknande, kan risken för integritetsintrång minimeras. 

Vidare ges IP möjlighet att när som helst under studien avbryta sitt deltagande. Detta skedde 

aldrig men om så hade varit fallet hade jag tillsammans med IP fått ta ställning till huruvida 

redan inspelat material får användas. En ytterligare åtgärd är att IP anonymiseras i 

transkriberingen.  På så vis skyddas deras identitet, både i samband med analys av materialet 

samt vid eventuell publicering av materialet. Undersökningen godkändes av regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm 2011.  
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5. Analys och resultat 

I materialet fanns flera övergripande teman av vilka jag har fokuserat på beroende och 

belöningssystem. Att jag främst undersökt hur IP förstår och använder sig av dessa begrepp 

beror på att de gavs en central och betydande plats både i nyhetsartikeln och i intervjuerna. 

Avsnitt 5.1. diskuterar hur IP realiserar nyhetsartikelns status som vetenskaplig text och 

biomedicinsk alkoholforskning som fakta; här använder jag främst Potters (1996) verktyg för 

att analysera faktarealiseringar. Avsnitt 5.2.-5.4. behandlar nyhetsartikelns innehåll och hur IP 

skapar betydelse kring beroende och belöning. Här använder jag främst Laclau och Mouffes 

([1985] 2008) verktyg för att undersöka IP:s berättelser och hur de relateras till andra 

diskurser och samhället. 

5.1. Nyhetsartikeln och biomedicin som fakta 

Nyhetsartikeln ger uttryck för en diskurs om vad alkoholforskning är. Denna diskurs realiseras 

som fakta av de flesta IP. IP5 beskriver till exempel artikeln som utmärkande jämfört med en 

vanlig artikel genom att den innehåller mer information än andra artiklar: 
Man får mer information än vad man får i en vanlig artikel. I en vanlig artikel så kanske det står att 

det är farligt att dricka och att alkoholkonsumtionen ökar eller nu dricker man mer vin och mindre 

starksprit, och så. Och det här är ju mycket mera, faktabaserat. [IP5] 

Forskningen som presenteras i artikeln relateras till tecknen information och fakta som blir 

stabiliserade moment genom att artikuleras till vad de inte är, det vill säga att skriva om 

att ”det är farligt att dricka och att alkoholkonsumtionen ökar”. Fakta realiseras på liknande 

sätt i de flesta intervjuer, oftast genom att fakta ”är” detaljerade beskrivningar av 

biomedicinska termer och resonemang. Detta har också visat sig i en studie av 

medierepresentationer av biomedicinsk alkoholforskning (Bogren & Winter, 2013). Flera IP 

hävdar visserligen att det ”blev lite rörigt med alla dessa termer” [IP17] vilket skulle kunna 

utmana faktarealiseringen i artikeln men det leder sällan till att IP ifrågasätter artikelns status 

som faktatext. IP11 kritiserar artikeln för att nämna många termer, men säger följande vid 

läsningen av den andra artikeln: ”Jag tar den inte lika seriöst. För att hela, molekyl och 

dopamin, att all den forskningsdelen inte är med” [IP11]. Med motivvaccinering stärker IP 
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faktarealisering av nyhetsartikeln genom att initialt kritisera den för att sedan realisera den 

som mer seriös just på grund av inkluderandet av tecken i form av termer som ’dopamin’  

och ’molekyler’. IP13 menar dock att användandet av termer inte är konsekvent och att 

personer utan IP:s biomedicinska förståelse skulle bli förvirrade: 
Nu förstår jag ganska mycket, det är precis det här jag läser med receptorer och olika aminosyror 

och hur det fungerar men jag skulle ha blivit lite förvirrad om jag inte kunde det för att dom dels an-

vänder receptorer och sen också mottagare, mottagarämnen  […] Till och med jag blev förvirrad av 

att dom inte är konsekventa. [IP13] 

Flera IP relaterar också nyhetsartikelns resonemang om djurförsök på råttor till fakta medan 

den andra artikelns människostudie kritiseras, exempelvis för att den inte redovisar hur många 

människor som inkluderats (ingen efterfrågar dock hur många råttor som användes). Biome-

dicinska termer och djurförsök är viktiga tecken för att IP ska realisera texten som fakta. De är 

moment, det vill säga stabila tecken utan krav på närmre presentation eller definition. Endast 

den ovan kritiska IP13 menar att djurförsök innebär att det är ”mycket kvar att bevisa”: 
Dom hade provat på råttor […]  Det  har  inte  riktigt  gjorts  på  människor. […]  Den har inte kommit så 

långt den här forskningen. Det är mycket kvar att bevisa, det är många olika steg, det måste göras 

stora studier. [IP13] 

En annan strategi som bekräftar nyhetsartikelns resonemang är kategoribetitlande. Det reali-

seras genom att IP hävdar sin egen okunskap gentemot de forskare som nyhetsartikeln citerar:  
Det har med belöningssystem att göra det har jag förstått men såhär i detalj visste jag inte.  […]  Jag  

är ju inte läkare på något sätt så jag vet inte alls, jag har inga såna kunskaper om neurologi. [IP12] 

Återigen har IP13 invändningar, men också IP21 identifierar motiv och intresse: 

Jag tänkte på att den kanske var  lite  jävig.  […] Han [en av forskarna som citeras i artikeln] är del i 

ett läkemedelsföretag som vill tjäna pengar på det här. Även om man är uppmärksam på det så 

framgår det inte så tydligt, man  ska  ta  det  med  en  nypa  salt.  […]  läkemedelsbolagen sponsrar väldigt 

mycket forskning för att just deras läkemedel ska visa sig fungera. [IP13] 

Att Bo Söderpalms grupp på nåt vis, äger aktier i DN och vill få ut så att folk som är alkoholister 

eller funderar på att kanske sluta [dricka ] framöver. Ser att det finns andra medel på marknaden än 

antabus. [I: reklam helt enkelt?] Reklam! Precis! För sina mediciner. Det är nog den största, det är 

hemskt men det är säkert, det är nog så det ligger till. [IP21] 

IP1 förstår också diskussionen om läkemedlet som reklam: ”På slutet så känns det lite som att 

man vill göra reklam för ett läkemedel”. Artikelns resonemang relateras här till tecken som 

jävig, nypa salt, och reklam vilket ger uttryck för en antagonistisk diskurs. Dessutom 

försvagas kategoribetitlandet av de forskare som nämns. IP14 relaterar också artikeln till 
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uttrycket en nypa salt och även till subjektivitet. Här är det dock främst medierepresentationen 

och journalistens roll som framhävs och utmanas: 
Jag tar nog det mesta med en liten   nypa   salt.   […]  Det   är   forskning  men   av   en   tidningsartikel   så  

framgår ju inte allting så det är ju fortfarande någons subjektiva liksom. [IP14] 

Artikelns resonemang relateras ofta till tecken som fakta, vetenskaplig och professionellt 

språk. Andra IP använde motivvaccinering som innehöll ett indirekt bekräftande då de 

kritiserar artikeln för att vara torftig och torr eller liknande och samtidigt bekräftade att det är 

forskning som återgetts i nyhetsartikeln: ”Jag  tycker  den  var  ganska  torftig  och  torr.  […]  Nu  

blir det ju bara någon forskningsrapport liksom” [IP16]  

Långt ifrån alla IP nämner uttryckligen relationen mellan natur- och samhällsvetenskap. När 

detta sker är det på bekostnad av sociala perspektiv: 
Jag har alltid, litat på just vetenskapliga studier, alltså om man läser sektion vetenskap [i 

dagstidningen], då känns det som, jag har redan accepterat att det här är sant. […]   det är mer 

trovärdigt med en vetenskaplig artikel än en studie i beteende. […]  det är mer trovärdigt när det 

handlar om biologi och kemi […] Man   kan   ju   förklara   mycket   med   naturvetenskapen   men…   Ja,  

hälften, tänker jag för att resten är ju miljö och så. Den andra sidan liksom. Vetenskapen är mer svart 

och  vit,  den  är  såhär:  det  här  är  sant.  […]  Jag  tänker  att  det  är  lättare  att  testa  för  det  handlar  ju  om  

organismer också. Men som till exempel den här intervjun nu. Så spelar ju en massa andra faktorer 

in i mina svar. Och då är det ju lättare att bara sitta vid ett mikroskop och en molekyl som rör sig. 

Som inte har någon hjärna att tänka såhär, fast vänta, ska jag verkligen röra mig ditåt.[IP9] 

Sociala perspektiv ses som delar av att förklara fenomen men tilltron är större till biologi och 

kemi och det är bara naturvetenskap (i det här fallet biomedicin) som relateras till tecknen 

vetenskap och sant. När IP9 inkluderar den forskning jag utför i och med intervjun tydliggörs 

detta ytterligare. Intervjusvar påverkas av andra faktorer medan studerandet av molekyler inte 

gör det. Latour och Woolgar (1979) bekräftar att laboratorieforskning ofta tillskrivs hög status 

och rationalitet av omvärlden och att det kan leda till att biomedicinska forskare ses som mer 

kapabla till att utöva rationalitet i sin forskningspraktik än andra forskare.  

Några IP talar dock om relationen mellan forskning och media som problematisk och att 

detta påverkar hur den faktiska forskningen skildras. Detta görs emellertid som fristående 

berättelser som inte nämnvärt påverkar den fortsatta realiseringen av biomedicinsk 

alkoholforskning som innehavare av en hög status. IP som tydligast intresserar sig för att 

granska/underminera motiv och intressen i media och forskning generellt menar ändå (med 

motivvaccinering) att nyhetsartikeln bygger på fakta eftersom droger är ett så allvarligt ämne: 
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Man misstror drogrelaterade vetenskapliga artiklar mindre, än andra artiklar för att det är ett så all-

varligt ämne. Det är inte som att dom tjänar nånting på att hitta på nånting heller, det finns ingen be-

löning om  dom  skulle  ljuga.  […]  jag  litar  mycket  på  artiklar  i  det  ämnet,  absolut![IP6] 

Andra IP menar att journalistens roll i artikeln saknar betydelse eftersom artikeln är en 

faktatext, momentet fakta upprepas för att bekräfta den biomedicinska alkoholforskningen 

såsom den skildras i artikeln: 
Men det här är ju fakta som han har, den journalisten har tagit ut. Så det här är ju fakta, det är inte 

journalistens eget återgivande utav en text inte utan det är ju en faktatext. [IP4] 

Trots att biomedicinsk forskning ofta realiseras utifrån en hegemonisk position i och med att 

den relateras till fakta i har jag funnit dubbeltydigheter och utmanande realiseringar som ger 

uttryck för antagonistiska diskurser, något jag återkommer till i följande avsnitt. Nedan 

presenterar jag två centrala begrepp som uppkom under transkriberingen och den tematiska 

analysen. Begreppen beroende4och belöningssystem ses som flytande signifikanter som IP 

realiserar och fyller med mening genom att relatera dem till olika tecken.  

5.2. Beroende 

5.2.1. Att döva, bli lugn eller gå på något 

Beroende realiseras ofta genom att IP (dock inte IP15 som själv definierar sig som beroende 

av alkohol) relaterar nyhetsartikelns jämförelse mellan våra naturliga handlingar (äta chips 

och jogga, se bilaga 1) och alkoholberoende till sina egna erfarenheter. IP11 har enligt sig 

själv inställningen hur svårt kan det vara, det är väl bara att sluta till alkoholberoende, men 

får en ökad förståelse av känslan i ett beroende av att läsa om joggingrundan: 
Förståelsen blir större för det är så lätt att man dömer folk, som man inte vet historien om eller var-

för den har hamnat just när det blir beroendegrejer. Jag röker inte och jag dricker otroligt sällan så 

jag hamnar lätt i den här: men hur svårt kan det vara, det är väl bara att sluta. Men joggingrundan 

till exempel. Att den [nyhetsartikeln] tar upp det, jag vet att jag blir väldigt mycket lugnare efter jag 

har varit och sprungit, då kan man ju förstå i alla fall känslan. Och då får den här texten i alla fall 

mig att förstå att alkoholen påverkar på samma sätt men såklart i en absolut mycket större skala. 

Men att det är liksom, det är den effekten. Som man är ute efter. [IP11]  

                                                 
4 Begreppen beroende, alkoholism och missbruk används synonymt i uppsatsen. Det beror främst på att varken 

nyhetsartikeln eller IP gör skillnad på dessa termer. Jag har vidare valt att fokusera på IP:s egna definitioner av 

beroende vilket innebär att jag inte relaterat dem till vetenskapliga definitioner av beroende och missbruk som 

återfinns i exempelvis psykiatridiagnosmanualerna DSM-IV och ICD-10. 
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Artikeln refererar till liknande mekanismer när det gäller käket. Det är ju ofta ett tomrum som fylls. 

Att personen inte känner att den får nog och kanske blir lugnare när den är mätt. [IP3] 

IP11 fyller textens erbjudna luckor med erfarenheter av att bli lugn av träning medan IP3 

använder tecknen lugn och att fylla ett tomrum med käk för att förstå beroenderesonemanget i 

artikeln. Andra IP fyller luckor med upplevelser av att inte kunna sluta äta chips, godis och 

dylikt. Med tecknen chips, gå på, inte motstå, matmissbruk och döva, förstår de hur svårt det 

är för alkohol- eller drogberoende personer:  
Ja här står det ju då: alkohol ökar signalsubstansen dopamin och ja första styckena här känner man 

ju igen sig i. Och det är det här med chipsen och så. Att man inte motstår, det är precis som med en 

själv, man kan inte köpa det. Så det förstår man ju att det är svårt med alkoholister och dom som 

röker, det förstår jag helt fullt. [IP4] 

Det är ungefär så det är, om jag skulle ha en chipspåse hemma. Det stämmer ju alltså. När man väl 

går på någonting. Så är det ju jättesvårt att låta bli. [IP5] 

Och som det står här med chipsen. […]  Man kan ju vara matmissbrukare också. Det ligger mig lite 

närmare till hands, att döva ett allmänt obehag med massa mat eller godis. Jag förstår ju 

beroendeproblematiken. [IP16] 

Den biomedicinska alkoholforskningsdiskursen bekräftas när IP säger att resonemangen i 

nyhetsartikeln stämmer. Samtidigt definieras beroende utifrån jämförelser med träning, och 

mat vilket skulle kunna ses som en antagonistisk diskurs som utmanar hegemoniska 

biomedicinska resonemang om alkohol- och drogberoende som en hjärnsjukdom (Vrecko, 

2010) eftersom beroendet realiseras inom en talspråksdiskurs där vardagliga ord används. 

Vidare är det intressant att IP inte verkar göra skillnad på alkoholintag och naturliga 

handlingar, vilket nyhetsartikeln gör. IP12 realiserar exempelvis resonemanget om att bli lugn 

med alkohol: ”När man dricker man blir ju lugn, det märker  man  ju  själv  när  man  dricker”. 

I följande avsnitt analyseras ett ytterligare sätt att realisera beroende utifrån godis men till 

skillnad från ovan förda resonemang som använder tecken från en mer vardaglig diskurs, 

diskuterar nästa avsnitt en mer direkt koppling till biomedicinska förklaringsmodeller som 

görs utifrån en mer klinisk officiell diskurs där andra tecken (hjärnan, medicin) är centrala. 

5.2.2. (Socker)beroende  

Några IP säger sig ha erfarenhet av sockerberoende eller av att vara beroende av godis [IP5; 

IP9; IP20]. Sådana realiseringar av beroende skiljer sig från dem ovan, genom den direkta 

jämförelsen med alkoholberoende och tecken från en annan, klinisk diskurs. Den flytande 

signifikanten beroende relateras till moment som hjärnan, bli fast i, sug och medicin. 
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Det funkar på samma sätt som alkohol och beroende. […]  Hur hjärnan funkar och allting. [...] Att 

man då, precis som alkohol inte kan hantera sitt intag. Och att man bara vill ha mer och mer och att 

man försakar saker för att få i sig socker. Det beskrivs på samma sätt som ett alkoholberoende.  […]  

Det är lika svårt som för en alkoholist att bara tvärt sluta. Och då blir det återfall och återfall och 

man måste lära sig kontrollera sötsuget. Så det var väldigt, likt det jag vet om alkoholmissbruk. [...] 

Jag har faktiskt försökt, flera gånger såhär, nä! Nu, ska det bara bli lördagsgodis, eller liksom, nu 

ska jag bara äta på helger. Och så misslyckas jag hela tiden. Och så känner jag mig dålig och miss-

lyckad över det. Så då tänker jag, ja men jag kanske, faktiskt ska ta det på allvar och se det som ett 

beroende. Då kanske jag inte tar så lättvindigt på det heller. Sen spelar de kanske inte så stor roll ex-

akt vad det är som händer i hjärnan å vem som har rätt å vem som säger vad. [IP20]  

IP20 relaterar (socker)beroendet till tecken som hjärnan, återfall och kontroll men även ge-

nom att likställa det med alkoholism och alkoholberoende. Den biomedicinska beroendedis-

kursen stärks men IP20 säger också att det inte spelar så stor roll exakt vad det är som händer 

i hjärnan vilket kan ses som ett försvagande av densamma.  
Jag tänker bara på sånt här som jag själv kan relatera till, som godissuget. Jag hade ju gärna köpt 

en medicin som var såhär: du kommer inte känna nåt godissug. [IP9] 

IP9 förstärker den biomedicinska diskursen genom att relatera nyhetsartikelns diskussion om 

en lösning på beroendeproblem, läkemedlet Campral till sin erfarenhet av godissug. IP5 be-

kräftar också denna diskurs med tecken som abstinens, alkoholist, kroppens bearbetning av 

socker och gå igång på, men utmanar också den biomedicinska beroendediskursen genom att 

förklara sitt sockerberoende med sociala faktorer i sin uppväxt (t.ex. med tecknet döva): 
Vi blev matade med socker och då visste man ju inte hur farligt det var. Att börja dricka och att inte 

vara medveten, det är ju som drogerna. […] Så jag har själv jobbat aktivt med att bli av med mitt 

sockerberoende.  […]  Brunsocker är inte bearbetat på samma sätt så känner kroppen av det bättre 

och kan bearbeta det på rätt sätt. Inte gå igång på samma sätt. […]  Om jag äter godis, eller nånting 

som är gjort på vanligt vitt socker så kan jag få nån form utav abstinens […]  Jag tror inte att en 

människa som, är helt genomlycklig och som har ett bra liv, blir alkoholist. Jag tror att det handlar i 

grunden om att man har nånting som stör som gör att man vill döva nånting. Det är samma sak med 

att äta godis. […]Om jag ska gå till egen erfarenhet varför jag tröståt, och varför jag älskade socker 

handlade det nog  litegrann  om  saker  jag  upplevde  som  jobbigt  i  vår  familjerelation.  […]  Då  tröståt  

jag. Och så blev jag fast där. Så det handlar också om att bli uppmärksam på sånt i alla former av 

beroendesituation, alkohol, droger, cigaretter. [IP5] 

IP:s upplevelser av sockerberoende och godissug kan sägas både stärka och försvaga biome-

dicinens status som hegemonisk diskurs. På samma gång är det för IP ofta självklart att det är 

den biomedicinska diskursen de talar ifrån. Förståelsen av beroende realiseras med andra ord 
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fortfarande inom denna diskurs, även om IP lånar argument från flera perspektiv. Nedan följer 

en presentation av begreppet belöningssystem. 

5.3. Belöningssystem 

Jag vill först återkomma till tecknet hjärnan som användes i avsnittet ovan eftersom det är i 

hjärnan  som  belöningssystemet  ”finns”  enligt  den  biomedicinska  diskursen. Hjärnan används 

ofta i IP:s resonemang och realiseras nästan uteslutande som ett stabiliserat tecken. Den är ett 

moment som de flytande signifikanterna beroende och belöningssystem relateras till för att 

exempelvis realisera biomedicinsk forskning som hegemonisk. Tecknet   ’hjärnan’   realiseras  

således sällan som något annat än självklart utan närmre definition. Några IP urskiljer sig 

dock: IP15 som definierar sig som alkoholberoende och IP13 med viss biomedicinsk kunskap 

sedan tidigare nämner exempelvis inte hjärnan en enda gång5. IP17 öppnar vidare upp för en 

intressant alternativ realisering av hjärnan som uppstår vid läsningen av nyhetsartikeln:  
Man  tänker  med  sin  djurhjärna  när  man  är  full.  Det  tar  fram  reptilhjärnan.  […]  När  vi  var  outveck-

lade människor tänkte vi på ett sätt såhär: lösa allting med våld. Och den delen av hjärnan ska 

komma  fram  när  man  blir  påverkad.  […]  När  reptilhjärnan  kommer  fram  och  så,  istället  för  att  lösa  

konflikter med diskussion så blir man våldsammare och tänker mindre logiskt. [I: av alkohol?] Ja, 

precis. Det dövar en del av hjärnan. Precis, som det står [i artikeln]. [IP17] 

Begreppet belöningssystem visade sig vara ett centralt och mångtydigt begrepp för många IP. 

Nyhetsartikeln nämner begreppet flera gånger vilket erbjuder luckor för IP som hade många 

olika och skiftande definitioner av det. Belöningssystemet ses därför som en flytande 

signifikant och nedan följer en presentation av hur det realiseras och omdefinieras i IP:s 

berättelser. 

5.3.1. Uppmuntransbaserat belöningssystem 

Ett sätt för IP att förstå belöningssystemet var att likställa det med ett system av belöningar i 

betydelsen uppmuntringar i vardagslivet. Flera IP associerade nämligen artikelns 

biomedicinska diskussion om belöningssystem till sina egna sätt att belöna sig med tecken 

som i föregående avsnitt relaterades till beroende (jogging, chips, godis etc.). Resonemangen 

och ”beroendetecken”  från IP:s egna erfarenheter av att ha svårt att låta bli återfinns också här 

                                                 
5 En annan intressant tendens bland IP som ansåg sig ha viss biomedicinsk kunskap (IP9; IP13; IP20) var att 

heller inte lägga särskilt stor vikt vid begreppet belöningssystem.  För dessa IP verkade det vara mer relevant 

att tala om beståndsdelarna i belöningssystem och kemiska processer i hjärnan. 
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för att förstå belöningssystemet: 
Det är ju så igenkänningsbart. Man vet ju att har man tagit en så tar man gärna en till och sen en till 

och sen en till. Men sen också, hela trösteffekten? Man är ledsen och känner sig nere eller låg så är 

det ju oftast också såhär belöningsgrej. Idag är jag fan värd den där glassen. Och det är också en 

form av belöningssystem. [IP11] 

Nyhetsartikelns luckor bidrar till att belöningssystemets ursprungliga biomedicinska 

definition transformeras, från att gälla kemiska processer i hjärnan till att gälla människors 

intresse av att belöna och uppmuntra sig med saker för att må bra. Belöningssystem blir inte 

sällan synonymt med själva ordet belöning, något som blir än mer konkret i följande 

resonemang, IP19 belönar sig med alkohol både när det är bra och när det är dåligt: 
De blir ju belöning. Problemet är ju att det blir oftast så mycket ursäkter då. Att, är det bra så ska det 

vara bärs, är det dåligt så ska det vara bärs ändå. De är det jag känner  igen.  […]  Just  hur,  man  bara  

känner sig belönad. [IP19] 

Flera IP talar om att välja sin belöning som ska få en att må bra: 
Personligen försöker jag lyssna väldigt mycket på vad kroppen ger för signaler själv. Och, alltså visst, 

som alla andra så, jag tycker inte det handlar om att falla dit. Utan det är väl mer att man, ger sig 

hän till någonting oavsett om det är alkohol eller droger eller träning eller någonting så känns det 

som att man ändå har gjort valet till att, ta det för stunden. Det är inte oreflekterat. Det är liksom 

såhär, nu vill jag träna för att det kommer jag må bra av. Nu, ja, vill jag vara ute och äta gott och 

hela den biten också men det, kommer ju någon form av konsekvens, någonstans också. Så, jag har 

väl, fungerande belöningssystem också jag skulle väl kanske vilja att dom höll sig nere ibland. Jag 

kan ju som vem som helst annars få sockerbehov också. [IP25] 

Belöningssystemet realiseras här genom att ge sig hän och att välja sin belöning för att må 

bra trots de konsekvenser det kan få. Det finns flera fungerande belöningssystem som IP 

önskar höll sig nere ibland. IP tillskriver således belöningssystemet agerande egenskaper som 

verkar kunna locka eller lura människan att vilja göra saker, till exempel att vilja ha socker.  

En fortsättning på realiseringen av belöningssystemet som belöningar är det 

prestationsbaserade belöningssystemet som presenteras i följande avsnitt där kopplingen till 

beroende i vissa berättelser försvinner helt. 

5.3.2. Prestationsbaserat belöningssystem 

Jag inleder detta avsnitt med att visa på hur den flytande signifikanten belöningssystem fylls 

av mening av tecken från flera diskurser samtidigt: prestations- och beroendediskursen: 
Jag tror ju definitivt att det börjar som ett belöningssystem. Det är lite som med alla former av droger. 

[...] Mat är också en drog beroende på hur du använder den. Och det är samma med allting: Ah jag 

ska bara göra det här sen får ja ta en cigg liksom. Ja, alkoholistbeteende är ju självklart att: Jamen 
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om jag bara fixar det här så får jag ta några bira ikväll. Och så vet jag ju att vi tänkte, ett gäng kom-

pisar: Ah fan om man bara fixar detta liksom då, fan blir det vin i kväll tjejer liksom!  Och det blir ju 

som en belöning eller som det här med chipsen. [IP21] 

Citatet visar på hur den hegemoniska kampen om ett begrepps innebörd kan se ut. IP relaterar 

belöningssystemet både till tecken som drog och alkoholist och till att fixa något, i betydelsen 

prestera, för att få vin. I nästa citat förstås belöningssystemet fortsatt som ett system av 

belöningar för prestationer men associationen till beroende och dess tecken har försvunnit helt 

och också denna IP talar om att välja sin belöning: 
Vad som helst kan ju vara en belöning. Det avgör man ju själv. Men som jag ser det, för att kunna 

belöna sig själv så måste man ju egentligen, motprestation, eller gjort nånting för att, förtjäna den! 

Det står det ju ingenting om här [syftar på artikeln] i och för sig men... Det är väl lite så jag ser på 

de här med, med att belöna sig själv. Och det var det jag gjorde med, [när jag] pluggade [IP23] 

I citaten ovan sker en rörelse från artikelns beskrivning av biokemiska processer i hjärnan, 

denna gång till en ”belöning  för  prestation”-logik. IP förtjänar att belöna sig med saker för att 

hen har presterat, det kan till exempel handla om att plugga eller att jobba. Associationen till 

beroende är borta, men det gäller intag av samma saker och ofta i samma mängd (alkohol, mat, 

godis, nikotin). ”Det står det ju ingenting om här i och för sig men” utmanar vidare diskursen 

presenterad i artikeln, trots att samma IP och många med denne, tidigare och senare i 

intervjun realiserar beskrivningarna i artikeln som fakta (se 5.1).  

IP:s förståelse av belöningssystemet skapar en definitionsförskjutning av den i tidningsartikeln 

beskrivna biomedicinska definitionen av belöningssystemet. Nyhetsartikelns luckor bidrog till 

att denna ursprungliga definition transformerades, från att gälla kemiska processer i hjärnan 

till att gälla människors intresse av belöning och av att belöna sig med olika saker. IP:s 

förståelse av belöning enligt uppmuntran eller ”belöning   för   prestation”-logiken översätts 

tillbaka till den ursprungliga biomedicinska termen belöningssystem, det är således denna typ 

av belöning som sker i hjärnans belöningssystem vid beroende. I nästa avsnitt kompliceras 

denna definitionsförskjutning genom IP:s förståelse av alkoholberoende personer. 

5.3.3. Alkoholberoende personers belöningssystem 

I de tidigare avsnitten relaterar IP till anonyma alkoholberoende personer för att stärka sina 

realiseringar av beroende. Men när IP:s berättelser utgår från alkoholberoende personer i sin 

närhet känner IP inte längre igen sig i beskrivningen i belöningssystemet: 
 Det är något  som  man  har  varje  dag  eller  prestationer  och…  Jag vill väl också ha belöningen! Och 

vad  man  då  väljer  är  ju  liksom…  Fast  jag  vet  inte,  det  här  med  belöningar,  som  alkohol.  Jag  vet  inte,  

det känns ju lite knepigt att säga att det är som en belöning eftersom jag har sett, hur belönande kan 
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det va, liksom? […]  Belöning  är  något  positivt.  […]Jag ser inte det där som en belöning men jag är 

ju inte alkoholist, heller. Men jag har svårt att tro att, till exempel, dom jag har sett som är 

alkoholister ser det som en belöning. [IP22] 

IP använder sig av den logik och förståelse av belöningssystemet som beskrevs i föregående 

avsnitt – i termer av belöning som något positivt som kommer av prestationer och är något en 

väljer – men finner det då svårt att acceptera hur alkohol- eller drogberoende personer kan 

uppleva sitt intag som en belöning (eftersom IP relaterar belöning till något positivt som 

alkoholberoendet inte är). Definitionsförskjutningen initierar en förståelsekonflikt hos IP som 

utmanar (IP:s tolkning av) artikelns beskrivning av både beroende och belöningssystem. En 

kritik till tidningsartikelns sätt att beskriva belöningssystemet växer fram då IP visar att 

beskrivningen av belöningssystem – som IP tolkar det – inte passar ihop med alkoholistens 

relation till alkohol. Realiseringsprocesser består av definitionsförskjutningar som sker i flera 

steg: 1. IP tolkar först artikelns beskrivning av det biokemiska belöningssystemet utifrån sin 

vardagserfarenhet av chips, godis och motion. 2. Belöningssystemet framträder då som logiskt 

och begripligt (kopplingar till alkoholberoende personer är generella och handlar inte om 

personer IP känner). 3. IP utgår från sin egen tolkning av artikelns beskrivning (”belöning  för  

prestation”-logiken) och sätter den i relation till sina egna upplevelser av närståendes problem 

med alkohol. 4. Då uppstår en konflikt, IP:s tolkning av artikelns definition och de egna 

upplevelserna av alkoholberoende personer stämmer inte överens. Min tolkning bekräftas av 

flera IP då jag frågat direkt om denna konflikt. 5. Artikelns definition av belöningssystemet 

blir problematisk för IP, eftersom de utgår från att deras tolkning av belöningssystemets 

definition är densamma som artikelns. Således utmanas återigen tidningsartikelns beskrivning 

av belöningssystem vid beroende (trots att IP samtidigt bekräftar den som fakta/hegemonisk 

diskurs). IP15 som själv ser sig som alkoholberoende beskriver belöningssystemet och 

belöning på följande vis vilket bekräftar resonemanget ovan: 
Som alkoholist släpper det där efter ganska kort tid. Sen mår ju alkoholisten bara dåligt. Då är det ju 

ingen belöning längre, då är det ju överlevnad så att säga som gäller. [IP15] 

En lösning som flera IP kommer fram till efter att de resonerat över det omöjliga att alkohol-

beroende personer varje gång upplever sitt drickande som en belöning är att belöningssyste-

met helt enkelt försvinner vid totalt beroende: 

Alla droger har ett belöningssystem. Men om man är liksom, tung heroinist. Så tror jag inte riktigt att 

det är belöningssystem längre utan då är det nog bara att jag måste ha det. När det väl övergår till 

riktig sjukdom. Så kanske  det  inte  är  belöningssystem  längre  överhuvudtaget.  […]  Jag  tänker  att  då  

kanske det bara är att: Jag måste ha det för, att, kunna vara normal. Det är ingen belöning längre. 
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[…] ju starkare beroendet blir, så försvinner nog belöningssystemet. De e inte intressant längre tror 

jag inte. När du har blivit totalt beroende av nånting så har de redan gått överstyr. [IP21]  

Här utmanas återigen (IP:s tolkning av) den biomedicinska förklaringen av belöningssystemet 

och beroende som skildras i artikeln. Den biomedicinska förståelsen av alkoholberoende byter 

– i IP:s tolkning av det – ut belöningssystemet mot riktig sjukdom. Riktig sjukdom stödjer 

definitionen av alkoholism som en (hjärn)sjukdom samtidigt som det används i IP:s 

realisering för att utmana nyhetsartikelns beskrivning. Andra IP hävdar istället att anledningen 

till alkoholberoende är att belöningssystemet är så svårt att få bort. Detta bidrar till en än mer 

komplex bild av vad belöningssystemet betyder för lekmän: ”Just det här med alkohol kände 

jag igen, och det här belöningssystemet att det är så svårt att få bort det” [IP10]. 

En annan lösning på de konflikter som uppstår är att mediciner mot alkoholberoende, till 

exempel Campral som nämns i artikeln eller Antabus, ska få bort belöningssystemet eller 

ersätta belöningen av alkohol med belöning från läkemedel. Denna lösning motsätter sig att 

belöningssystemet skulle försvinna vid beroende, trots att det ofta är samma IP som hävdar 

båda dessa lösningar: 
Jag fattar det som att det här läkemedlet som är på  väg  att  tas  fram  […]  ska ge samma belöning som 

till exempel amfetamin. Att amfetamin frigör mycket mer, belönande, än dopaminet. Och så ska man 

kunna uppnå det även, för alkoholister. Med hjälp utav det här.  […]  Det  handlar  om  att,  […]  genom 

läkemedlet så får man, den belöning som gör att man slutar å dricka. [IP2] 

Begreppet belöningssystem visade sig vara ett centralt och mångtydigt begrepp för många IP. 

Analysen visar att det är långt ifrån entydigt vad IP ger belöningssystemet för betydelse (ett 

biokemiskt system i hjärnan, ett vardagsbaserat system där vi väljer belöningar, eller som ett 

likaledes vardagsbaserat system men där belöningen är tydligt kopplad till en prestation). I det 

avslutande diskussionsavsnittet sammanfattar jag de resultaten från analysen och diskuterar 

vad de kan ha för samhällelig betydelse samt vilka fortsatta studier som de kan initiera.  
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6. Diskussion 

Kan vi egentligen studera var nyhetsrapporteringen om vetenskap, själva vetenskapen, samt 

samhället börjar eller tar vid? Att vetenskapligt försöka fånga sammanflätningen av dessa är 

en motsägelse i sig. I denna uppsats har dessutom individen – tidningsläsaren – tillförts. 

Uppsatsen kan inte sägas göra anspråk på att generellt beskriva tidningsläsares 

tolkningsmönster. Emellertid erbjuder studien nya perspektiv på hur kunskapsproduktion kan 

förstås genom en djupare förståelse av hur tidningsläsare tolkar, omdefinierar samt tillskriver 

betydelse till biomedicinsk alkoholforskning.  

 

Något av det viktigaste i det här arbetet har varit insikten om att biomedicinsk 

alkoholforskning berör så många områden i tidningsläsares liv. Först tyckte jag att det var 

problematiskt att IP relaterade till andra områden än just biomedicinska processer i kroppen. 

Hur skulle jag få dem att hålla sig till ämnet? Sen slog det mig att anledningen till att jag 

sällan avbrutit IP för att föra tillbaka denne till ämnet var att det vi pratade om var ämnet för 

IP. Nyhetsartiklar om biomedicinsk alkoholforskning påverkar inte bara hur individer ser på 

just biomedicinska processer i hjärnan eller andra delar av kroppen. Min uppsats visar att IP:s 

definition av området biomedicinsk alkoholforskning är större än så. 

De flesta IP säger sig sakna biomedicinsk kunskap, men använder sig ändå av 

biomedicinska begrepp. IP menar att de inte förstår de biokemiska processer som stimulustex-

ten beskriver. Samtidigt blir beskrivningen av dessa processer läsarnas argument för att se 

mediebeskrivningarna   som   ”fakta”   och   biomedicinsk   alkoholforskning beskrivs som 

mer  ”sann” än socialvetenskaplig alkoholforskning. Tidningsläsare med mer kunskap på bio-

medicinområdet kritiserade däremot mediebeskrivningarna för att vara felaktiga, vilket moti-

verar att i fortsatta studier rikta fokus mot denna grupp.  

En stor del av analysen upptas av IP:s förståelse av begreppen belöningssystem 

och beroende. De ses som flytande signifikanter, föremål för olika diskursers hegemoniska 

kamp om dess betydelse. Den biomedicinska alkoholforskningsdiskursen koloniserar (jmf 

Habermas, 1987) IP:s förståelse av alkoholberoende genom att nyhetsartikeln relaterar 

belöningssystem och beroende till tecken från både en klinisk diskurs (t.ex. biomedicinska 
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termer) och en vardagsdiskurs (t.ex. chips, träning).  Det skapar igenkänning hos IP som 

realiserar och omdefinierar den biomedicinska alkoholforskningsdiskursen. IP hade egna, 

olika och skiftande definitioner av belöningssystemet som bland annat realiserades genom 

jämförelser med IP:s egna erfarenheter och känslor av att vara beroende. IP använde 

exempelvis artikelns luckor för att koppla till egna erfarenheter av att inte kunna sluta äta 

godis eller chips. Andra förstod belöningssystemet utifrån hur de själva belönar sig med 

alkohol eller mat. Här blev själva ordet belöning det relevanta, antingen i betydelsen av 

uppmuntran eller som kopplat till motprestationer (t.ex att plugga) genom  en  ”belöning   för  

prestation”-logik. Nyhetsartikelns luckor och förståelsen av belöningssystemet som synonymt 

med belöning gjorde att den ursprungliga definitionen av biomedicinska begreppet 

belöningssystem (så som det beskrevs i tidningsartikeln) transformerades, från att gälla 

kemiska processer i hjärnan till att gälla människors benägenhet att vilja belöna sig med olika 

saker (som uppmuntran eller enligt prestationslogiken). Det skapades en 

definitionsförskjutning av belöningssystemet. Detta ledde till konflikter i IP:s förståelse av hur 

alkoholberoende personer kan uppleva sitt drickande som en sådan belöning (belöning är 

positivt, alkoholberoende är inte positivt). En lösning som flera IP kommer fram till efter att 

de resonerat över det omöjliga i detta är att belöningssystemet helt enkelt försvinner vid 

beroende eller att läkemedel (som medicinsk behandling mot beroende) ersätter denna 

belöning. Ovanstående resonemang visar hur IP både förstärker och utmanar artikelns 

biomedicinska förklaring av belöningssystem och beroende. Intressant nog fortsatte IP att 

referera och relatera till nyhetsartikelns mer biomedicinska definition trots 

definitionsförskjutningar och konflikter. Det verkade för de flesta IP finnas en samexistens av 

olika diskursiva förklaringar av beroende som, trots att de utmanade och motsade varandra, 

inte uteslöt varandra enligt Laclau och Mouffes hegemoniska princip. 

 

Belöningssystemet är helt klart ett centralt begrepp i IP:s realisering av beroende. Analysen 

visar dock att det är långt ifrån entydigt vad IP ger belöningssystemet för betydelse. Detta 

väcker frågan om syftet med att kalla kemiska processer i hjärnan för just belöningssystem, 

eftersom den vardagliga tolkningen av belöningssystem som synonymt med belöning som 

uppmuntran eller ”belöning  för  prestation”-logiken ligger så nära till hands och samtidigt ska 

samsas med den biomedicinska definitionen av det. Vissa tolkningsprocesser kan tyckas 

olyckliga. Uppsatsen  visar  att   forskning  som  förs  ut   i  media  ”riskerar”  att  dess  position  och  

resultat förstärks, utmanas eller omdefinieras. Å andra sidan borde kanske intentionen (från 
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forskares sida) vara att göra det lättare för individer utanför den biomedicinska 

forskningsvärlden att relatera till biomedicinska beskrivningar. Även om den biomedicinska 

forskningen riskerar att omformuleras eller tolkas annorlunda av lekmän finns det flera värden 

i att tillgängliggöra biomedicinsk alkoholforskning. Dels kan det öka informationsflödet från 

forskning till samhällsmedborgare och dels kan det leda till ett bekräftande av en hegemonisk 

position, vilket min studie indikerar att det gör.  

Relationen mellan vetenskap och förståelsen av densamma är viktig. Hur den 

biomedicinska alkoholforskningen förstås och vilken roll den har i samhället och när den 

förmedlas i media är avhängigt den bio/medicinska disciplinens status. Latour och Woolgar 

(1979) menar att det finns en risk med att tillskriva laboratorieforskning en så hög status och 

rationalitet som omvärlden ofta tillskriver den eftersom det kan leda till att biomedicinska 

forskare ses som mer kapabla till att utöva rationalitet i sin forskningspraktik än andra 

forskare. Flera IP tenderade dock att tillskriva forskare just en sådan rationalitet.  

Jag menar att det är nödvändigt att inkludera lekmän i analyser av eventuella 

biomedikaliseringsprocesser och huruvida de kan förklara den biomedicinska 

alkoholforskningens status. Den biomedicinska alkoholforskningen ses ofta av IP som en 

naturlig, sann vetenskap vilket stärker dess hegemoniska position. Samtidigt tolkas de rön 

som anses vara biomedicinska fakta utifrån IP:s erfarenheter, sociala kontexter och begrepp. 

Detta omformulerar och omdefinierar vad det är som realiseras som fakta och biomedicinsk 

alkoholforskning. Med andra ord, biomedicinen ges status men denna status omformuleras 

och realiseras av IP vilket kan beskrivas som att tidningsläsare bidrar till 

kunskapsproduktionen i det biomedicinska alkoholforskningsfältet.  

 

Huruvida IP:s förståelse ska ses som antagonistiska diskurser som utmanar biomedicinen kan 

dock diskuteras. Jag menar att min analys indikerar att det existerar (minst) två samtida 

processer här. Den första består av ett förstärkande av biomedikaliseringsprocesser, till 

exempel utifrån Campbells (2012) diskussion om moraliskt (individuellt) ansvar för hjärnans 

hälsa och IP:s benägenhet att bekräfta biomedicinens hegemoniska position. Den andra består 

av ett utmanande av hegemoniska biomedicinska förklaringar, bland annat i de 

definitionsförskjutningar som IP realiserar. Beroende kan då ses som en kulturellt konstruerad 

hybrid (Campbell, 2012) som motsätter sig biomedikalisering i och med den sociokulturella 

mening som knyts till beroende. Vad detta får för konsekvenser i samhället finns det inget 

enkelt svar på. Jag menar att biomedikalisering existerar och bör analyseras mer inom 
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alkoholforskningsfältet men att de omformuleringar som sker i IP:s tolkningsprocesser av de 

faktarealiseringar som biomedicinen erbjuder är av betydelse. Vidare bekräftar min analys att 

biomedikaliseringsprocesser inte är linjära (som medikaliseringsbegreppet kritiserats för att 

vara) utan snarare transformativa och mångfacetterade (jmf Campbell, 2012) vars makt är 

produktiv (jmf Foucault, [1971] 1993). Biomedicinsk alkoholforskning är en produktiv kraft 

som låter tidningsläsares förståelse både utmana och förstärka den. IP:s tolkningar realiserar 

biomedicinska rön som (hegemoniska) fakta och skapar nya (antagonistiska) berättelser om 

beroende och belöningssystem. Samtidigt begränsar biomedicinen IP: IP kan omdefiniera 

forskning men detta görs med utgångspunkt i en (av IP) hegemonisk realisering av 

biomedicinens position. Även om lekmän inte kan sägas ha lika stor makt som det 

biomedicinska fältet, bör deras tolkningar ges betydelse i både biomedicinsk och 

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Sammantaget har detta ökat mitt intresse för att skifta fokus till den faktiska biomedicinska 

alkoholforskningen – dess praktik och betydelse. Mot bakgrund av den här studien och 

medias tendens att positionera biomedicinen som en från ett underläge talandes 

sanningssägare (Winter & Bogren, 2013) är det angeläget att studera forskningspraktiken, hur 

biomedicinska forskare ser på sin status i relation till samhället och annan forskning, samt hur 

detta hänger ihop med andra aktörer (t.ex. journalister och politiker). Jag vill vidare undersöka 

hur biomedicinska alkoholforskare själva definierar och realiserar belöningssystemet samt hur 

de ser på IP:s förståelse och definitionsförskjutningar av det samma. Som bland andra Kraus 

(2000) och Oudshoorn (1990) visat, kan samhället inte utestängas från den medicinska 

vetenskapen  (och  tvärtom).  Det  finns  inget  “utanför”  forskning,  sociala  kontexter  har  lika  stor  

del i forskningspraktiken som i övriga samhället.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tidningsartiklar 

Artikel 1. Alkohol kortsluter viktig del av hjärnan.  
Belöningssystemet är livsviktigt för vår överlevnad. Det ger oss känslor av välbehag när vi äter, släcker 
törsten eller har sex. Men det kan kortslutas av alkohol och andra droger. Då rubbas den känsliga 
balansen mellan hjärnans signalsubstanser och hjärnans kemi förändras. Forskarna försöker förstå hur 
detta går till. Hur gör du när du äter chips? Kanske börjar du med några enstaka. Mums! Du fyller sedan en hel 
näve och kanske ännu en, och stoppar i munnen... Resolut ställer du undan skålen i skåpet. Men efter en stund 
åker den kanske fram igen, du kan inte motstå impulsen, du äter fler, och eftersom skålen är nästan tom tar du 
resten också. - Chipsätandet påminner om hur den alkoholberoende dricker alkohol, säger Bo Söderpalm, 
universitetslektor i psykiatri vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg, som forskat om beroende i 15 år. Men 
alkoholsuget är förstås oerhört mycket starkare än längtan efter chips. - Alkohol ökar signalsubstansen dopamin i 
hjärnans belöningssystem. Det gör också chipsen, joggingrundan och många andra beteenden som ger oss 
tillfredsställelse. Men alkohol ger inte större dopaminökning än våra naturliga handlingar. Amfetamin däremot 
bildar tio gånger så mycket dopamin, säger Bo Söderpalm. - Om detta dopaminsystem kopplas bort hos råttor, 
som lärt sig föredra amfetamin eller alkohol, slutar de stoppa i sig amfetamin men fortsätter med alkohol. 
Alkoholen tycks alltså kringgå dopaminsystemet. Det kan bero på att alkohol även påverkar nervceller som leder 
bort från belöningssystemet, fortsätter Bo Söderpalm. Tvillingstudier visar att alkoholism i vissa fall kan vara 
ärftlig. Ärver man då en allmän beroendemekanism? Det verkar inte så. Forskningen visar på en ärftlig koppling 
mellan beroende av alkohol och nikotin men inte mellan andra beroenden. Nästan alla alkoholister röker, och 
alkoholmissbrukare som röker har svårare både att sluta röka och dricka. - Tillsammans med Jörgen Engel, 
farmakologiprofessor i Göteborg, har vi visat att hjärnans mottagarämnen (receptorer) för nikotin måste vara 
tillgängliga, för att alkohol ska ge en ökning av dopamin i belöningssystemet. Generna för nikotinets 
mottagarämnen (receptorer) kan därför tänkas ha med alkohol- och nikotinberoende att göra, säger Bo 
Söderpalm. Alkoholen verkar inte direkt på nikotinets receptorer utan indirekt, bland annat via mottagarämnen 
för en aminosyra som kallas glycin. -Vi har upptäckt att en krets av nervbanor med receptorer för nikotin och 
glycin har betydelse för alkoholens belönande effekter, berättar Bo Söderpalm. - Genom att tillföra olika 
substanser och manipulera med receptorerna för nikotin och glycin kan vi påverka balansen och därmed 
dopaminnivåerna. Det är ett sätt att undersöka drogers och läkemedels verkningsmekanismer, förklarar Bo 
Söderpalm. Ett av de läkemedel mot alkoholism som Göteborgsforskarna undersöker är Campral (akamprosat), 
ett av två preparat mot alkoholsug. -Vi tror att Campral, som är en dubbelmolekyl av aminosyran taurin, verkar 
som ett substitut för alkohol utan att ge någon kick, ungefär som metadon gör för heroin. När vi injicerar taurin 
direkt i råttans belöningssystem ökar frisättningen av dopamin, på samma sätt som när alkohol tillförs. Taurin 
härmar alltså alkoholens beteende. Bo Söderpalms grupp undersöker också ett läkemedel mot epilepsi och 
schizofreni. Det påverkar glycinreceptorn på ett annat sätt, men resultatet blir detsamma. Dopamin frisätts och 
råttorna minskar sitt alkoholintag. Preparatet, som forskargruppen fått låna av läkemedelsföretaget Organon, 
tycks alltså liksom taurin ersätta alkoholen. Bo Söderpalm och hans medarbetare har del i patentet om medlet i 
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framtiden används vid alkoholism och andra beroendetillstånd [Lena Carlsson, Svenska Dagbladet 2006-03-05]. 
 
Artikel 2. En stor stark? Nej, öl gör män fjolliga.  
En stor stark dricka för riktiga karlar. Men effekten kan bli den motsatta, enligt unik alkoholforskning. 
Öldrickande gör män feminina, de kan till och med få bröst, säger Peter Eriksson, Folkhälsoinstitutet i 
Helsingfors. Alkohol gör män mer kvinnliga och kvinnor mer manliga. Detta enligt studier forskaren Peter 
Eriksson gjort. Han har undersökt hur män och kvinnor reagerar fysiskt och sexuellt på stora mängder alkohol. 
Alkohol, som öl, sänker ofta det manliga könshormonet testosteron hos män, men höjer det hos kvinnor. 
Testosteron är förknippat med egenskaper som aggressivitet och sexuell lust. Kvinnans lust ökar. Vid måttligt 
drickande ökar sexlusten hos båda, men sänker förmågan till orgasm. Efter ännu mer öl försvinner mannens lust 
– medan den hos många kvinnor håller i sig. – Detta medför ett sexuellt aktivt beteende hos kvinnan. Det kan 
leda till att kvinnan vill ha sex i situationer då hon bombsäkert kommer att ångra sig dagen efteråt, säger 
Eriksson. Alkohol i alla former har denna effekt, men öl är en av favoritdryckerna i Skandinavien. – För mycket 
öldrickande gör kvinnor maskulina och män feminina, säger Peter Eriksson. Vid vanedrickande eller alkoholism 
riskerar män att utveckla bröst och kvinnan bukfetma och mörk röst. – Om ett par dricker ofta ihop så jämnar 
könsskillnaderna ironiskt nog ut sig till slut [Anna Bäsén, Expressen 2004-07-08]. 

Bilaga 2. Intervjuguide 

1. Checklista: Intervjuguide, artiklarna, mp3-spelare, extra batterier, mjukt underlag till mp3:n, biocheck, block, 
penna (även till IP), samtyckesblankett, information om projektet utskrivet. 
 
2. Introduktion: Tacka IP för att denne tagit sig tid. Presentera SoRAD och studien. Tiden. Berätta att intervjun 
spelas in och hur materialet kommer att användas samt att det förvaras inlåst på SoRAD. Förklara att deltagande 
är frivilligt, möjlighet att avbryta medverkan utan förklaring. Förklara förekomst av intervjuguide och eventuella 
minnesanteckningar. Beskriv intervjuns tillvägagångssätt: läsning av första artikeln plus intervju, sedan läsning 
av andra artikeln och fortsätta intervju. Fråga kort om ålder, eventuell familj och sysselsättning. Förklara hur 
intervjun är upplagd, att det inte finns några rätta svar utan att det intressanta är IP:s förståelse av och tankar om 
artiklarna. Det är inget förhör och IP behöver inte memorera texterna utan snarare  försöka  läsa  ”som  vanligt”. 
 
3. Läsning av första artikeln 
 
4. Bandspelare på, mjukt underlag: Upprepa resonemang om att det är IP:s tankar och tyckanden som är 
intressanta. Samtliga frågor är beroende av det pågående intervjusamtalet. Det innebär att de inte kan ställas i 
en direkt ordning. Intervjuerna har dock inletts med att ställa fråga 1 och detta har sedan på olika sätt och i 
olika ordning lett vidare till de andra frågeområdena. Frågorna ska inte ses som absoluta utan snarare som 
områden som ska beröras någon gång under intervjun för att nå en djup förståelse. 
 

1. Kan du beskriva din första reaktion på texten? (Precis vad som helst, fri tolkning. Vila, följdfrågor) 
2. Hur skulle du, med dina egna ord, beskriva temat för artikeln? (En fråga som kan beröras redan i första 

men som kan återupprepas eller användas för att fördjupa samtalet) 
3. Håller du med om situationen som den beskrivs i artikeln? Varför/varför inte? Alternativt hur kommer 

det sig? (kan även nås genom fördjupande frågor i det redan pågående intervjusamtalet) 
4. Tycker du att artikeln är övertygande? Varför/varför inte? Alternativt hur kommer det sig? 
5. Tycker du att något viktigt saknas i artikeln? Vad och varför saknas det? Alternativt hur kommer det sig 

att du tycker att det saknas? (kan uppfattas som ”förhörsaktig”, avväg) 
6. Hur ser ditt förhållande till alkohol ut? (Viktigt att frågan landar ok, avväg när den passar in att ställa). 
7. Läsa (liknande) tidningar till vardags? Prata om dem med familj/släkt/vänner/bekanta/arbetskollegor? 
8. Dig och ditt liv utifrån det här området? (Också denna fråga måste komma naturligt) 

 
Följdfrågor: Berätta, bekräfta genom att upprepa IP:s ord,  ”jag  tolkar  det  som”  funkar   
men återanvänd ordval, inte nya! Kan du beskriva något som är bra i texten? Något som är mindre bra? 
Kan du beskriva något som du tycker bör ändras i texten? (Hur) upplever du/ser du på/uppfattar du 
Kan du säga något mer om det? Våga vara tyst. 


