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Sammanfattning 

Den här uppsatsen analyserar svensk storstadspress representationer av alkoholforskning. I 

synnerhet finns ett intresse för att analysera hur dessa representationer konstruerar 

alkoholkonsumtion, framförallt alkoholberoende, som en sjukdom. Här använder vi oss om de 

teorier om medikalisering som Peter Conrad och andra utvecklat med inspiration från 

framförallt Michel Foucault. Med hjälp av de diskursanalytiska verktyg som utvecklats av 

bland andra Norman Fairclough, Vivien Burr och Roger Fowler sluter vi oss till att det språk 

som tidningarna använder när alkoholforskning diskuteras reproducerar en bild av 

alkoholberoende som maktlösa och anonyma, och förstärker och döljer maktskillnader mellan 

forskare och beroende. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I interaktion med andra och i den samhälleliga debatten möts vi ständigt av åsikter som 

påverkar oss och som i sin tur ger oss möjlighet att konstituera nya tankar och uppfattningar. 

Foucault (1970/1993; 1975) använde begreppet diskurser för att beskriva sammanhängande 

mönster av utsagor, de sätt på vilka vi talar om vissa fenomen och erfarenheter. Men vilka är 

med och formar dessa? Vad anses som korrekt hållning i de moraliska och politiska frågorna i 

vårt samhälle? Foucault (1975) menade att det språk vi använder individer och medborgare 

emellan med dess uttryck och symboler bidrar till att forma vår syn på världen – och 

sanningen uppstår i kommunikationen. Den massmediala arenan är central för hur åsikter 

ventileras, manifesteras, beskrivs och problematiseras. Experter, forskare och insatta ges 

utrymme i formandet av diskuren. Här skapas en sanning som blir en del av vad vi kommer 

att uppfatta som verkligheten. Något som främst formas av dem som anses ha mest legitimt 

anspråk på det aktuella området. Det är en sanning kopplad till tid och kontext och som 

ständigt är i omförhandling. En del av denna diskursiva struktur är objekt för vår studie: den 

om forskningen om alkoholbruk. 

Alkohol är inte blott en kemisk substans i rusgivande drycker utan den fungerar även som ett 

viktig läkemedel, ett allvarligt hot mot folkhälsan, något avslappat att umgås kring, en drog 

och något som skapar enorma sociala problem. Men vad alkohol främst definieras som beror 

på vem som fått frågan och i vilken historisk kontext. Johansson (2008) menar att alkohol 

måste förstås som en politisk, kulturell och religiös referenspunkt och i sin tur 

erfarenhetsmässig utgångspunkt, samt en mycket vital del för människors och samhällens 

självförståelse och identitet. Alkohol som fenomen är omgärdat av formella och informella 

regelverk samt kulturella och sociala positioneringar (Johansson 2008: 14). Förhållningssättet 

till alkohol är enligt författaren en utmärkt tempreturmätare på ett samhälles sociala, politiska 

och kulturella tillstånd. Det är av denna anledning ett högst intressant fenomen att studera ur 

ett sociologiskt perspektiv. Vi finner Sverige med dess unika historiska alkoholpolitiska 

hållning och statliga monopol, så som den beskrivs av bl.a Johansson (2008) samt Bruun & 

Frånberg (1985), särskilt intressant som undersökningskontext. För att avgränsa oss valde vi 
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svensk skriftlig media eftersom vi anser detta vara ett effektivt tillvägagångssätt för att se till 

hur medborgare exponeras för olika diskursfronter kopplat till fenomenet. Det är nämligen 

genom massmedia som de flesta svenskar får information om forskning och det är genom 

media som forskare förväntas kommunicera sina resultat. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys och medikaliseringsteori 

undersöka hur alkoholforskning beskrivs i svensk storstadspress och vilka konsekvenser 

denna beskrivning kan tänkas ha för hur vi ser på alkoholkonsumtion och personer med 

alkoholberoende. I synnerhet granskas sättet på vilket alkoholberoende konstrueras som en 

sjukdom. 

 

1.3. Historisk bakgrund 

I likhet med Johansson (2008) så menar Bruun och Frånberg (1985) att det trots att alkoholens 

kemiska sammansättning ser likadan ut världen över, finns väldiga skillnader mellan olika 

länder vad gäller alkoholens sociala, ekonomiska, kulturella och moraliska betydelse. Den har 

i modern tid alltid varit en central samhällsfråga som har lyckats med att mobilisera 

folkrörelser och folkomröstningar. Sveriges första folkomröstning år 1922 rörde alkohol och 

“kampen” har hållit i sig fram till idag (Bruun & Frånberg 1985: 337-339). Precis som Bruun 

och Frånberg (1985) menar sociologen Sulkunen (1983) att man måste se till 

alkoholbeteendets betydelsebärande egenskaper som en del av det arrangemang som hjälper 

individen strukturera verkligheten och sin plats inom den. Man förstår alkoholbruk genom att 

förstå hur det styrs av kollektiva normer och bejakandet av dess funktionella aspekter. T.ex 

inom den normativa aspekten inryms alkoholens anständighet kontra oanständighet och vad 

drickandet betyder för människor. Bruun (1983) menar i sin tur att den svenska 

alkoholforskningen i alltför hög grad haft en problemorienterad inriktning som dominerats av 

intresset för medicinska effekter. En konsekvens av denna orientering är att då många länder 

saknar alkoholforskning men har alkoholismforskning kommer forskningen oftast domineras 
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av att på biologisk väg finna lösningen på alkoholismens problem. Då alkoholismen här kom 

att tolkas som en sjukdom blir tillämpningen främst individcentrerad och den främsta 

åtgärden vård. Men i de länder där nykterhetsrörelsen växte sig stark definierades alkoholism 

främst som en social fråga. Forskningen här, även den medicinska, accepterade detta 

perspektiv. Sverige är ett gott exempel på detta menar författaren och hänvisar till den 

klassiska volymen ‟Alkoholen och samhället‟ från år 1912, utgiven av Svenska 

läkaresällskapet. Här saknas inte den biologiska och medicinska faktorn, men ett brett 

sjukdomsbegrepp avisas, och alkoholmissbrukets sociala karaktär är det huvudsakliga 

förmålet för analys. Enligt Bruun och Frånberg (1985) har forskningen under en lång tid 

främst kommit att handlat om att beskriva kampen mot alkohol, när det i själva verket rörde 

sig om en kamp mellan statliga och ekonomiska intressen som präglades av individuell  

kontroll av samhällets innevånare. Det handlade alltså snarare en kamp om alkoholen. 

Alkoholpolitken i Sverige före och efter andra världskriget byggde på en koppling mellan 

kontrollen av alkoholens tillgänglighet och övervakning av missbrukare, som i extrema fall 

kunde interneras (1985: 337). Politik och forskning går med andra ord “hand-i-hand” för 

samhällets “bästa”. Dock är den restriktiva alkoholpolitiken som existerar i de nordiska 

länderna, under i princip hela 1900-talet, i ett internationellt perspektiv helt unikt, framförallt 

för att systemen lyckats genomleva  två världskrig (Johansson 2008: 15). Johansson menar 

vidare att vår syn på alkoholpolitik och -kultur utgör en väsentlig del av den nordiska 

självbilden: 

”Denna politik utgör också en viktig del av en svensk, norsk och finsk självbild och nationell identitet, 

där den geografiska placeringen i “brännvinsbältets” mitt lett fram till ett system anpassat efter den 

“supiga” hedonistiska dryckeskulturen. I Sverige, Norge och Finland kan vi helt enkelt inte på ett 

avslappnat och mer oproblematiskt sätt umgås med alkohol. Självbilden har ytterligare manifesterats 

och reproducerats genom kampen för att behålla den restriktiva politiken i samband med 

diskussionerna om en anpassning av alkoholpolitiken till övriga EU-länder, där främst 

folkhälsoperspektiva skjutits i förgrunden. Frågan är emellertid om inte detta är en typisk historisk 

faktoid, det vill säga något som vi tar för givet och håller för sant utan att i egentlig mening provat dess 

bärighet. Ty det är ändå märkligt att de tre nordiska länderna har den lägsta registrerade 

alkoholkonsumtionen per capita i Europa, men ändå ser alkoholen som kanske det allvarligaste sociala 

samhällsproblemet. Är det kanske så att vi inte bara konstruerat ett alkoholproblem, utan också 

konstruerat en nationell självbild som vi haft att kämpa mot i ett drygt sekel?” 
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2. Teori 

Våra teoretiska utgångspunkter i den här uppsatsen är dels diskursanalys, framför allt kritisk 

diskursanalys (CDA), och dels medikaliseringsteorier. 

2.1. Diskursanalys och socialkonstruktivsm 

Diskursanalys kan sägas erbjuda ett integrerat ramverk för både metodologi och teori 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000; Bergström & Boreus 2000). Som teori faller 

diskursanalysen inom den socialkonstruktivistiska traditionen. Detta innebär bland annat en 

syn på kunskap som med nödvändighet socialt placerad och konstituerad (Burr 2003). Man 

förkastar bilden på kunskap som en objektiv representation av en yttre värld. I denna syn på 

kunskap hämtar man inspiration från strukturalismens och poststrukturalismens syn på språk; 

språk föregår tanken i den meningen att våra språkliga kategorier avgör vilka tankar som över 

huvud taget är möjliga för oss (Burr 2003: 46 ff.). Vi kan inte tänka på x utan att ha ett 

begrepp för x. Med detta som utgångspunkt kan vi se intresset i att studera diskurser; genom 

diskurser skapas och förhandlas de kategorier genom vilka vi förstår verkligheten. 

Diskursteoretiker går så långt som att säga att ”verkligheten” och ”sanningen” skapas genom 

diskurserna (Burr 2003: 81 ff.; jämför även med Berger & Luckman 1966). När vi i denna 

uppsats studerar diskursen kring alkoholism och alkoholforskning hoppas vi alltså få insikt i 

en del av själva existensvillkoren för dessa språkliga företeelser och därmed tankemässiga 

strukturerna som gör dem till en del av ”verkligheten” såsom den förstås av medlemmar i 

samhället. Till synes triviala eller förgivettagna aspekter av vårt vardagliga språkbruk kan 

enligt denna syn ha avgörande ideologiska implikationer. Med Vivien Burrs ord: 

”...what we say, the way we represent things to each other, matters crucially. If language provides the 

structure and content of our thought, then in a fundamental way, what we say is what we think. 

Arguments over whether the head of a committee should be given the genderless title of „chairperson‟, 

or whether we should outlaw terms such as „blackleg‟ and „blacklist‟ because of their racist 

connotations lose their apparent triviality in this light.”(Burr 2003: 56).   

Burr (2003) skriver att socialkonstruktivism ifrågasätter många av tidigare 

forskningstraditionerna med en individualistiskt psykologisk grund och hävdar att kunskap 
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måste ses som idéer och tankegånger beroende av en kulturell och historisk kontext. Vad vi är 

och har blivit är en socialt konstruerat produkt (Burr 2003: 104). Alla objekt i vårt 

medvetandets sfär, alla de ”ting” vi talar och tänker om, inkluderat våra identiteter och vårt 

själv - är konstruerade utifrån språket som i sin tur är en del av olika diskurser. En persons 

identitet uppnås genom en subtil sammanvävning av många kategorier som t.ex. ålder, social 

klass, kön etc - alla komponenter konstruerade kulturellt inom diskursen. Men man skall inte 

missta detta med att det på något vis skulle vara en ”slump” hur en individs identitet blir till 

(Burr 2003: 105-106). Vi kan ses som “tomma skal” menar författaren, men att vi ändå känner 

oss som bärare av känslor och personlighetsdrag, ståthållare för olika attityder, motivationer 

etc. Men Burr (2003) menar trots det att våra subjektiva upplevelser och individuella 

skillnader måste förklaras sociologiskt. Socialkonstruktivismens svar är att den subjektiva 

förståelsen kommer från att vi lär oss hur våra liv representeras genom diskursen. Inom detta 

finns även ”det individuella” och våra subjektiva erfarenheter (Burr 2003: 199) 

Det finns flera inriktningar inom diskursanalys; mest framträdande är den så kallade 

diskursteorin som företräds av bland andra Mouffe och Laclau (1985; Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000: kap. 2), och den kritiska diskursanalysen, CDA, som förknippas med 

Fairclough (1995; Winther Jörgensen & Phillips, 2000: kap. 3). Det är framförallt den 

sistnämnda inriktningen av diskursanalys som vi här har använt oss av, men vi kommer nedan 

gå in på delar av Laclau och Mouffes teoribildning. En styrka hos Fairclough är att han 

introducerar begreppet ”diskursordning”; det område där vissa olika diskurser slåss om att 

fastslå mening, den ”arena” där hegemoni och antagonism (två begrepp som förklaras nedan) 

är möjlig. Med Faircloughs terminologi kan vi säga att den här uppsatsens studieobjekt är den 

diskursordning som utgörs av de svenska storstadstidningarnas representationer av 

alkoholforskning. Som vi senare skall se innehåller denna diskursordning flera olika och ofta 

motstridiga diskurser. 

Hegemoni är ett begrepp hämtat från Antonio Gramsci, som är central i merparten av 

diskursanalys.  För Gramsci är hegemoni ”det rådande samförståndet i den mån det döljer 

människors verkliga intressen” (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 39). Hegemoni innebär 

alltså dominans av ett visst synsätt inom diskursen; med Faircloughs terminologi att en viss 
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diskurs dominerar diskursordningen. Fairclough delar Gramscis syn på hegemoni som något 

ideologiskt. Han betonar dock att dominansen aldrig är helt fullbordad; hegemoni innebär en 

ständig förhandlingsprocess om mening, och det kommer aldrig råda fullständig 

betydelsekonsensus (Fairclough 1992). Enligt Winther Jörgensen och Phillips: ”Hegemonin är 

därmed aldrig stabil utan skiftande och ofullbordad, och konsensus är alltid bara en 

gradfråga”(2000: 80). 

Antagonism är ett begrepp som främst förekommer hos Laclau och Mouffe och beskriver 

konflikten där ”diskurserna stöter ihop” (Winther Jörgensen och Phillips 2000: 55). Kärnan i 

antagonismen är att olika identiteter ofta utesluter varandra; olika diskurser kommer att 

försöka tilldela oss den ena eller den andra identiteten. En diskurs kanske vill att vi i första 

hand ska identifiera oss efter nationalitet och en annan efter klass. Starka intressen ligger 

bakom vilken diskurs som får mest utrymme. Laclau och Mouffe menar att det i sista hand 

kan leda till att antagonismen löses upp genom en ”hegemonisk intervention” som 

”återupprättar entydigheten” (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 55; Laclau 1993). Vi har 

valt att hämta antagonismbegreppet från diskursteorin för att ett motsvarande lika tydligt 

begrepp inte riktigt finns i den kritiska diskursanalysen; även Winther Jörgensen och Phillips 

(2000: 64; 131 ff) menar att antagonismbegreppet med fördel går att kombinera med 

Faircloughs begrepp diskursordning. Sistnämnda koncept behandlas nämligen inte särskilt 

tydligt av Laclau och Mouffe som inte gör en klar distinktion mellan specifika diskurser och 

det sammanhang de ingår i. 

Kort vill vi också beskriva konceptet ethos. Inom argumentationsanalys och retorikstudier är 

ethos talarens försök att förmedla sin identitet, som om man delar den med läsaren blir ett städ 

för de framlagda argumenten; ethos innebär skapandet av ett “vi”. Att analysera ethos i texter 

kan i en diskursanalys hjälpa oss förstå hur texten bidrar till konstruktionen av identiteter 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000: 87; Boreus 2011: 137). 

Här bör noteras att begreppet “diskurs” har en kanske förvirrande dubbel mening; dels kan 

man tala om “diskurs” i allmän mening, vilket avser språk som en del av det sociala livet, och 

dels kan man mer specifikt tala om “en diskurs”, som ett odelbart substantiv, som i “den 
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medicinska forskningens diskurs” (Fairclough 2003: 26). Vi har nödgats att ibland använda 

begreppet i vardera av dessa meningar då vi inte velat frångå den etablerade 

begreppsapparaten alltför mycket, även om det kan uppfattas som en aning oklart. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att när det gäller diskursers framväxt och formning, så 

bidrar forskaren själv och dennes arbete till diskursen om ämnet eller fenomenet som de 

ämnar undersöka (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 111). Mot bakgrund av detta kan vi 

förstå vikten av att problematisera forskarrollen och praktisera reflexivetet inom kvalitativ 

forskning. Som Winther Jörgensen och Phillips (2000: 29) skriver så uppstår det en 

reflexivetsproblematik inom socialkonstruktivismen - för om man accepterar att verkligheten 

är socialt skapad och att sanningar är diskursivt producerade effekter samt att subjekten är 

decentrerade - hur skall man då förhålla sig till den ”sanning” som man som forskarsubjekt 

producerar? Och hur skall man kunna argumentera för att ens egen representation av världen 

är bättre än alla möjliga andra representationer? Detta är ett problem inom detta teoretiska 

synsätt - enligt Foucault (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 19-21) är det omöjligt att nå 

fram till ”sanningen” då man aldrig kan tala från en position utanför diskurserna, det finns 

ingen väg utanför representationen och därför bör man heller aldrig fråga efter ”sant” eller 

”falskt” - utan bara se till de bilder som uppvisas som ”sanna” eller ”falska” inom diskursen. 

Emellertid: att inga definitiva sanningar finns betyder inte att samhällsvetenskapen är 

godtycklig, utan endast att dess representation av verkligheten är en av många möjliga, från 

ett av många möjliga perspektiv. Vi anser att samhällsvetenskaplig forskning kan bidra till att 

åskådliggöra samhälleliga företeelser på ett sätt som är mer koherent, logiskt följdriktigt och 

konstruktivt som grund för hur vi navigerar i samhället än andra perspektiv. Vår avsikt här är 

inte att avgöra huruvida utsagorna i materialet är sanna eller falska, utan att undersöka 

processen genom vilken det som accepteras som sant konstrueras socialt. Denna 

undersökningsmetod förbinder oss inte, vad vi kan se, till åsikten att alla representationer är 

“lika bra” eller “lika sanna”. 

 

 2.2 Medikalisering 

Som nämnts ämnar vi placera vår studie i en bredare social kontext. Här använder vi oss av de 
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teorier om medikalisering som med inspiration av Foucault och andra utvecklats av 

exempelvis Peter Conrad (1997, 1999.) ”Medikalisering” syftar på en process genom vilken 

allt fler företeelser har kommit att räknas till medicinens domän. Företeelser som tidigare inte 

betraktades som föremål för medicinsk kunskap gör idag det. Från ett konstruktivistiskt 

perspektiv är detta inte att betrakta helt enkelt som ”framsteg”, en ökad och mer korrekt 

förståelse av en objektiv extern verklighet. För en konstruktivist är det klart att denna 

utökning av medicinens domän har specifika sociala och historiska skäl och konsekvenser, 

och att beskrivningen av vissa företeelser som föremål för medicinsk kunskap är en av många 

tänkbara sociala konstruktioner av kunskapen om dessa företeelser. Foucault (1976) beskrev 

den vetenskapliga kategoriseringen av mänskligt beteende och den mänskliga kroppen, 

exempelvis i discipliner som medicin, psykiatri, kriminologi – och även sociologi – som 

motiverad av funktionen att utöva social kontroll. Genom att kategorisera i normalt och 

abnormt kunde människor fås att bevaka sig själva; människor internaliserar uppdelningarna 

och korrigerar sitt beteende utefter dem. 

Somliga forskare har använt termen biomedikalisering för att beskriva en utveckling eller 

precisering av den medicinska diskursen, där fokus flyttas från kroppsdelar och organ till 

cellernas, genernas och molekylernas nivå (exempelvis: Clarke et al 2010). Peter Conrad 

(1997) har beskrivit hur en genetisk diskurs har mobiliserats för att förklara allt från 

homosexualitet och övervikt till alkoholism - men han är kritisk till termen biomedikalisering, 

och även vi har valt att samla dessa processer under termen medikalisering då vi inte kan se 

att skillnaden mellan medikalisering och biomedikalisering har någon relevans i föreliggande 

kontext. Conrad beskriver också de steg genom vilka diskursen färdas – den form den 

genetiska diskursen tar i massmedia och i ”vanligt folks” medvetande skiljer sig ofta markant 

från hur forskarna själva betraktar sitt forskningsämne (Conrad 1999). Från ett biomedicinskt 

perspektiv kan man säga att lekpersoner ofta har en grovt förenklad, överdrivet kausal 

förståelse av genetik. Samtidigt är det viktigt att betona att diskursanalysen inte är ute efter att 

leta fram de ”misstag” som begås i tänkande kring exempelvis genetik. Från en 

diskursanalytikers perspektiv är de vetenskapliga sanningarna om genetik också sociala 

konstruktioner, precis som de mer folkliga förståelserna. Dock kan det givetvis vara intressant 

att se vilka skillnader som finns mellan begreppens innebörd i dessa olika miljöer. 
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3. Tidigare forskning 

Peter Conrad (1997) menar att genetiska förklaringar till bland annat alkoholism har fått ett 

allt större utrymme i media och i många människors medvetanden. Han anser att sociologer 

har en viktig uppgift att nyansera denna bild, både vad gäller att betona den sociala aspekten 

av alkoholproblem, och att utmana objektiviteten i den biomedicinska vetenskapsdiskursens 

anspråk att presentera sanningen. Han nämner några signifikanta tendenser i 

medierapporteringen av den genetiska alkoholforskningens resultat. För det första tenderar 

media att överdriva och förenkla dessa. För det andra rapporterar man mycket hellre positiva 

nyheter än negativa; forskning som exempelvis förkunnar att man upptäckt “en gen för 

alkoholism” har mycket större nyhetsvärde än senare forskning som motsäger upptäckten.  

Winter (2013) har genomfört en studie där 25 personer fick läsa två tidningsartiklar som 

presenterade resultat från biomedicinsk alkoholforskning, för att sedan intervjuas om sina 

tolkningar av artiklarna. Winter fann att intervjupersonerna till en del accepterade som fakta 

de biomedicinska förklaringarna av beroende, men att de också delvis utmanade den 

biomedicinska diskursen. Detta skedde dels genom att vardagliga exempel användes för att 

bilda sin egen förståelse av det artiklarna sa, och framför allt genom att intervjupersonerna 

förstod konceptet “belöningssystem” på ett annat sätt än den kliniska diskursen tycks ha 

avsett; snarare än en process i hjärnan på molekylär nivå förstod man det som sättet på vilket 

individer “belönar” sig själva med exempelvis alkohol. Denna begreppsförskjutning gjorde att 

vissa intervjupersoner fick svårare att acceptera den biomedicinska förklaringsmodellen. 

Insikten att forskningsdiskursen inte alltid läses och tolkas på det sätt som dess företrädare 

avsett är viktig att tänka på i förhållande till vår studie; detta är en begränsning i att endast 

studera texter och inte analysera hur de tolkas av läsare. Winter Jörgensen och Phillips (2000; 

93-94) menar att den största bristen hos Fairclough är att trots att hans teori betonar att 

läsarnas tolkning av texter är central för vilken inverkan de får på samhällets strukturer så 

saknar teorin verktyg för att undersöka denna tolkning. Fördelen med vår studie är emellertid 

givetvis att vi kan fokusera mycket mer på att studera texterna i sig. Vår förhoppning är att 

vår studie och exempelvis Winters (2013) ska bidra till ökad förståelse på ett kompletterande 
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sätt. Sally Casswells (1997) artikel ”Public discourse on alcohol” diskuterar hur olika aktörer 

på den massmediala arenan formar den brittiska diskursen om alkohol. Författaren har 

identifierat tre huvudsakliga diskursfronter i form av 1): de som står för folkhälsans intresse i 

samhället, 2) företagsvärlden samt lobbygrupper kopplade till dessa 3) och slutligen media 

själva. Samtliga fronter kämpar för att främja just sin diskurs framväxt med mer eller mindre 

tydliga samt bakomliggande motiv. De hälsoinriktade programmen kopplade till stävjandet av 

en liberal hållning till bruket av alkohol vilket kan skada medborgarna, krockar med 

företagens ekonomiska syften och reklamkampanjer som vill uppmuntra samma grupp till ett 

beteende som gör att de dricker mer. Media styr vilka som exponeras, med motiven att sälja 

”lösnummer”. Som författaren (Casswell 1997: 251) skriver: 

“… there are conflicting messages about alcohol, with coverage of the public health issues being 

juxtaposed alongside the perspectives of the alcohol producers and distributors and other vested 

interest groups such as the advertising industry. The media are key players in the public discourse on 

alcohol.”  

Casswell (1997) ger en bild av hur diskurser om alkohol skapas i ett modernt västerländskt 

samhälle, vilket också ger oss mer insikt i hur dessa kan verka i den svenska storstadspress 

som vi har valt att använda som datamaterial. Detta anser vi vara bra att ha med oss när vi 

kritiskt skall granska de diskurser som manifesterats under studiens gång. Till detta räknar vi 

också Sulkunen (1983), och Bruun (1983) forskningsartiklar som tillsammans med Bruun och 

Frånberg (1985) och Johanssons (2008) böcker har givit oss viktiga pusselbitar i förståelsen 

av hur diskursen om alkoholforskning konstrueras samt en problematiserande bild av hur 

forskningen på området sett ut tidigare. De ovannämnda texterna finns närmare beskrivna 

under avsnitten Inledning och Historisk bakgrund. 

 

4. Metod  

4.1. Diskursanalys som metod 

Vi använder oss i den här uppsatsen av en kombination av olika diskursanalytiska perspektiv. 

Förutom Fowler (se nästa avsnitt) har vi tagit hjälp av Winter Jörgensen och Phillips (2000) 

och Boreus och Bergström (2000) som båda erbjuder förslag på hur olika perspektiv på 
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diskurser kan kombineras i praktisk forskning, där exempelvis Foucault trots sina centrala 

teoretiska bidrag inte erbjöd några konkreta metodologiska verktyg. Forskaren som använder 

sig av diskursanalytisk metod vill inte komma ”bakom” diskursen i sina analyser. Man 

försöker inte utröna vad människor ”egentligen” menar när de säger det ena eller det andra - 

inte heller utröna hurdan verkligheten ”egentligen” är bakom diskursen. Det handlar om att se 

vad som utrycks i språket och dess retoriska tendenser. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Foucault (1970/1993, se även: Burr, 2003: 67-75) menade att det är viktigt att förstå att det 

alltid finns mer än en diskurs om ett och samma samhällsfenomen eller företeelse. Dessa 

diskurser har mer eller mindre dominans i sitt område och alla aktörer och grupper kopplade 

till dessa kommer att kämpa för att just deras perspektiv är korrekt inom den aktuella 

diskursordningen. Man vill uppnå hegemoni. Konflikter uppstår när perspektiv och åsikter 

kolliderar, något som inom diskursteorin kallas antagonismer. Enligt Burr (2003: s.111-117) 

så finns inom socialkonstruktivism denna ”kamp” inkorporerat i begreppet subjektspositioner. 

Det kan definieras som att det sätt vi tilltalar en individ ingriper också hur vi tänker om denne. 

Utgångspunkten är också att man som aktör aldrig kan nå verkligheten utanför diskursen och 

därmed görs diskursen i sig till föremål för analysen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 28) 

 

4.2. Roger Fowler och kritisk lingvistik 

Roger Fowler (1991) talar om ett antal aspekter av språket som kan vara särskilt fruktbara att 

analysera vid en diskursanalys av nyhetsmaterial. Vi ska här beskriva dem och kort nämna vilken 

användning vi kommer ha för dem i uppsatsen; 

Nominalisering är ett exempel på variation i språkets transitivitet; det är en språklig 

konstruktion i vilken handlingar eller händelser uttrycks som substantiv och agenten saknas. 

Enligt Fowler tjänar den ofta till att presentera händelseförlopp eller situationer som 

”naturliga”, att sudda ut det faktum att de är orsakade eller utförda av specifika personer 

(jämför ”sjukhuschefen avskedade sjuksköterskorna” med ”det var många avskedanden på 

sjukhuset” - exemplet är hämtat från Winther Jörgensen och Phillips 2000: 87). Vi kommer att 

titta på  nominaliseringar framför allt i koppling till två av de funktioner som de tycks ha i 

vårt material: (1) att förstärka och naturalisera forskardiskursens kunskapsanspråk och (2) att 
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anonymisera och dehumanisera alkoholbrukare. Nominaliserande konstruktioner av 

människors alkoholdrickande, såsom ”totalkonsumtionen” (DN 2013-09-16) eller ”relationen 

mellan alkohol och våld” (Aftonbladet 2012-05-29) är också genomgående mycket vanliga 

och, som vi kommer att argumentera, tjänar till att förstärka medikaliseringen av 

alkoholkonsumtion. 

Lexikalisk struktur, eller vokabulär, är enligt Fowler ”a map of the objects, concepts, 

processes and relationsships about which a culture needs to communicate.” (1991: 80) För 

strukturalistisk och post-strukturalistisk språkteori är vokabulären ett nödvändigt villkor för 

att vissa meningar över huvud taget ska vara tillgängliga för människor. Vi kommer bland 

annat titta på vilka termer som används för att beskriva alkoholbrukare och andra, med 

utgångspunkt i att den språkliga representationen av olika grupper påverkar deras 

subjektsposition. Om en viss grupp ständigt omnämns med nedsättande, förminskande, 

anonymiserande eller förfrämliggande uttryck, argumenterar Fowler, så kommer det starkt 

bidra till att deras underordning eller avhumanisering ses som “naturlig”. Fowler 

argumenterar exempelvis övertygande för att kvinnor och etniska minoriteter ständigt trycks 

ned på detta sätt i det material han studerat ur den brittiska pressen (Fowler 1991: kap 6 och 

7). 

Modalitet är den grad av säkerhet med vilken ett påstående framläggs. För att studera vilka 

anspråk på sanningen som accepteras i en viss diskurs är det mycket intressant att granska 

vilka påståenden som kvalificeras med ord som ”jag tror att…”, ”antagligen”, ”kanske”, och 

så vidare, i kontrast med de påståenden vars modalitet förmedlar fullständig säkerhet och 

faktamässig objektivtet. Olika modaliteter kan också observeras vad gäller tillåtelse eller 

förbud. Tidningarna framställer genomgående alkoholforskning med modaliteter som får 

forskningens resultat att framstå som helt slutgiltiga. Det är vanligt med formuleringar såsom 

”forskning visar”, ”vi vet sedan tidigare forskning att…”, osv. Detta diskuteras i sektion 5.1. 

 

För att ge ett exempel på hur dessa verktyg kan användas så tar Fowler upp hur 

subjektspositioner i nyhetsdiskursen reproduceras oavhängigt den enskilde skribentens 

avsikter och sympatier (Fowler 1991: 124 ff.). En artikel i the Guardian beskriver den extrema 
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belastningen på det brittiska sjukvårdssystemet, och de digra konsekvenser det har för utsatta 

patienter. Artikeln är skriven med tydliga sympatier för patienterna och de läkare ute i landet 

som trots sina bästa ansträngningar inte har resurser att behandla alla behövande. Ändå, menar 

Fowler, befäster artikeln patienternas subjektsposition som helt maktlös och utelämnad till 

makten. Den reproducerar som naturligt förhållandet att patienter helt saknar makt, att läkare 

har mer makt, och politiker har mest makt. Detta sker genom ett språkbruk där: 

●      patienter nästan aldrig förknippas med aktiva predikat 

●      patienter anonymiseras och inte nämns vid namn, reduceras till ord som ”fall” 

De språkliga analysverktyg som Fowler använder kan enkelt tillämpas på vårt material. En 

grundläggande del av Fowlers analys är att undersöka vilka termer som används för att 

beskriva medlemmar ur olika grupper. Detta anknyter till den lexikaliska aspekten av språkets 

roll i att förmedla ideologi. Genom att helt enkelt lista dessa termer finner han i sitt exempel 

att patienter beskrivs med anonymiserande termer medan läkarna och politikerna som omtalas 

omnämns med namn, titel och position (Fowler 2000: 129 ff). Fowler (2000) gör en annan 

viktig poäng: vid påtalandet om att ett visst språkbruk kan bidra till en diskriminerande eller 

ojämlik diskurs, som riskerar att vidmakthålla ojämlikhet, är ett motargument som ligger nära 

till hands att säga ”men tidningen rapporterar ju bara om ett visst sakförhållande. Om de talar 

om en viss grupp som maktlös och underlägsen är det för att det reflekterar det de rapporterar 

om.” Fowlers, och vår, avsikt är inte att argumentera för att tidningarna reproducerar ojämlika 

maktförhållanden av illvilja eller medveten diskriminering. Men oavsett skribenternas avsikt 

kan de bidra till att konstruera en bild av sakers tillstånd som vidmakthåller ”status quo”. 

 

4.3. Material och analysmetod 

Vi har undersökt alla texter publicerade i de största tidningarna i svensk storstadspress de 

senaste tre åren som vi bedömt beskriver någon form av alkoholforskning (se nedan för 

definition av söktermerna). Texterna har hämtats från: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Expressen, GT, Dagens Industri och Sydsvenskan, Kvällsposten, Metro och 

City. Det totala antalet texter är 43. Vi har inte gjort någon avgränsning vad gäller typ av 

texter utan inkluderat såväl nyhetsartiklar som ledare, insändare, krönikor och reportage i den 

mån de har behandlat alkoholforskning. Vi valde en treårsperiod efter att vi gjort en sökning 
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efter material och bedömt att just den mängd material vi skulle få genom vår avgränsning 

skulle vara lagom för att behandlas inom ramen för projektet. Den tidigaste artikeln vi har 

med i analysmaterialet är från 2011-02-15 och den senaste är från 2014-09-25. En tre- till 

fyraårsperiod ger en bild av tidningarnas bild av alkoholforskning i dagsläget - vi har inte haft 

för avsikt att undersöka förändringar över tid, vilket vi hade kunnat göra genom att studera 

mediediskursen över en längre tidsperiod. Men vi hade i så fall i och med vårt projekts 

begränsningar vad gäller resurser och tid tvingats ytterligare begränsa vilka artiklar som 

skulle inkluderas. Detta hade riskerat att leda till en mer selektiv och missvisande bild av 

diskursen, en på lägre detaljnivå, och därför valde vi att istället mer noggrant studera 

diskursen under en kortare tidsperiod. Avvägningen som här står mellan detaljnivå och bredd 

är oundviklig i sådana här studier. Det finns inte heller ett rätt sätt att göra - ett längre 

tidsperspektiv hade visserligen haft somliga fördelar, men den stora nackdelen att man hade 

behövt komma fram till rimliga kriterier för att utesluta ett stort antal av de artiklar vi nu 

inkluderat. 

Sökningen gjordes i databasen Mediearkivet, som innehåller en stor mängd tryckta och 

digitala mediekällor. Den initiala sökningen gjordes genom att vi använde sökorden ”alkohol” 

och ”forskning”, ”alkoholism” och ”forskning”, alternativt ”alkoholforskning” i alla källor i 

kategorin “storstadspress”. Detta ledde oss till en stor mängd material (422 artiklar), varav 

endast en liten andel var relevant för forskningsfrågan. Exempelvis fanns det många artiklar 

där ”forskning” och ”alkohol” bara kort nämndes, och i olika delar av artikeln utan att den 

innehöll någon beskrivning av alkoholforskning, utan istället handlade om något annat. Vi 

valde dock detta förfarande för att vi ansåg att det bara var genom att själva granska de 

artiklar vi fått fram med dessa sökord som vi kunde avgöra om de var relevanta eller inte -  

det är svårt att bara genom att ange rätt sökord utesluta alla artiklar som bara parentetiskt 

nämner alkoholforskning. Vi gjorde följaktligen en första genomläsning av alla de 422 

artiklarna, för att sedan besluta vilka som skulle inkluderas i vår analys. När vi skulle göra 

avgränsningen insåg vi att det inte var helt uppenbart vilka artiklar som skulle inkluderas. 

Från början tänkte vi oss att endast undersöka diskursen om forskningen om ”alkoholism” 

men fann att det fanns många gränsfall vad gäller forskning om alkoholkonsumtion som från 

forskningens sida medikaliseras och betraktas som ett problematiskt, beroendeliknande 
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beteende utan att för den sakens skull kallas ”alkoholism” i tidningsartiklarna. Vi tog då 

beslutet att bredda vår läsning till att inkludera inte endast forskning om “alkoholism”, 

eftersom detta hade varit en godtycklig avgränsning, då ordet “alkoholism” ibland förekom 

och ibland inte förekom i material som inte skiljde sig åt särskilt mycket vad gäller vad 

artiklarna behandlade. Ett exempel på detta är en artikel av Carlstedt i Göteborgs-Posten 

(2013-02-19) med rubriken ”Barn och unga utsätts för alkoholreklam i TV – trots förbud”- 

där man nämner att forskning visar att alkoholreklam dels ökar konsumtionen bland unga 

samtidigt som den sänker debutåldern och samtidigt rapporterar om ett negativ beteende kring 

alkoholkonsumtion. Det uttrycks en önskan om en mer “ansvarsfulla alkoholpolitik” och att 

experter inom olika områden menar att vi bör fortsätta att sätta “folkhälsan främst” - men 

inget om att detta med alkoholreklam i TV eller att ungdomars beteende kring alkohol till 

följd av reklamen skulle leda till alkoholism. Efter att vi identifierat alla de artiklar som 

beskrev alkoholforskning kvarstod vårt analysmaterial på 43 artiklar. 

I början formulerade vi också tentativt vår forskningsfråga som ”Hur konstrueras 

alkoholforskning som en hjärnsjukdom i tidningarnas beskrivning av alkoholism”, men efter 

reflektion kom vi fram till att en mer förutsättningslös undersökning om framställningen av 

alkoholforskning hade större potential att säga något intressant än en som utgick från att 

alkoholberoende var en hjärnsjukdom, då vi då skulle kunna undersöka konstruktionen av 

alkoholism som en hjärnsjukdom som en av flera beskrivningar av alkoholism, och undersöka 

denna beskrivning i relation till andra beskrivningar snarare än att redan från början göra den 

avgränsningen. När vi samlat ihop materialet och läst genom det började vi systematiskt 

applicera de analysverktyg vi hämtat från Fowler (1993) och Winther Jörgensen och Phillips 

(2000). Efter att vi blivit bekanta med materialet kunde vi lista en serie språkliga och textuella 

företeelser vars förekomst vi sedan kunde kvantifiera genom att systematiskt gå genom 

artiklarna. De företeelser vi undersökte befinner sig på olika abstraktionsnivåer. På den mest 

generella nivån ville vi undersöka följande: 

● Vem får komma till tals - vilka aktörer representeras i artikeln? Vi granskade vilka 

som tillfrågades i artiklarna och räknade förekomsterna av uttalanden av personer med 

alkoholberoende. 

●  Behandlar artikeln medicinsk eller samhällsvetenskaplig alkoholforskning? 
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● Vilket ethos vill artikeln förmedla? 

Följande mer detaljerade analysverktyg användes för att analysera bland annat tema och 

ethos: 

● Lexikalisk struktur: vilka ord användes för att beskriva forskare respektive personer 

med alkoholproblem?  

● På vilket sätt används transitivitet och modaliteter? 

Vidare framkom under läsningen följande mer specifika underteman: 

● Förekommer en explicit medikalisering, det vill säga att man säger rakt ut att 

alkoholproblem bör betraktas som en sjukdom? Beskrivs alkoholproblem, mer 

specifikt, som en hjärnsjukdom? 

● Innehåller artikeln mekanistiska förklaringar till alkoholbruk? Berör den 

motsättningen mellan skäl och orsaker till alkoholbruk? 

● Innehåller artikeln en positiv eller negativ beskrivning av alkohol? Nämns njutning? 

För överskådlighet delade vi även in materialet i åtta teman i termer av det explicita 

innehållet. Vissa artiklar handlade om flera av dessa teman. Dessa teman var: 

● Vård och läkemedel (åtta artiklar). 

● Tillgång (sju artiklar) 

● Alkoholskador (sju artiklar) 

● Riskgruppers drickande (sju artiklar) 

● Riskdrickande och beroende (sju artiklar) 

● Drickandets sociala konsekvenser (sju artiklar) 

● Kommersialism (två artiklar) 

● Alkoholens hälsofördelar (två artiklar) 

 

Tabell 1 nedan sammanställer innehållen och typen av forskning som omtalas i vårt material, 

samt markerar vilka av artiklarna som är skrivna med ett “folkligt”ethos, vilket vi kommer 

diskutera  i avsnitt 5.2 Antagonsim.  

Tabell 1: datamaterial. 

N

r 

Rubrik Publicerings

-datum 

Tidning Teman; Typ av forskning 
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1 ”Ny medicin mot 

alkoholism” 

2011-02-15 Sydsvenskan Vård och läkemedel; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

2 ”Så dämpas 

alkoholsuget” 

2011-02-15 Göteborgs-

Posten 

Vård och läkemedel; Medicinsk 

alkoholforskning 

3 ”Alkoholistbarn mer 

utsatta för stress” 

2011-09-10 Göteborgspos

ten 

Drickandets sociala konsekvenser; 

Medicinsk alkoholforskning 

4 ”Var femte ung får 

sprit från langare ” 

2012-04-27 Metro Riskgruppers drickande, Tillgång; 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning 

5 ”Visst måste 

tillgången till alkohol 

begränsas” 

2012-05-05 Sydsvenskan Tillgång; Medicinsk alkoholforskning 

6 ”Alkoholskador bryr 

sig inte om ideologi” 

2012-05-29 Aftonbladet Alkoholskador, tillgång; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

7 ”Risk för missbruk 

ökar inte” 

2012-06-20 Dagens 

Nyheter 

Riskgruppers drickande; 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning 

8 ”Möjlig ny medicin 

mot alkoholism” 

2012-07-28 Sydsvenskan Vård och läkemedel; Medicinsk 

alkoholforskning 

9 ”Nyktrare med rakt 

glas” 

2012-09-01 Sydsvenskan Psykologisk alkoholforskning 

10 ”Hur får du en törstig 

alkoholist att dricka 

vatten i stället för 

sprit??” 

2012-10-04 City Vård och läkemedel; Medicinsk 

alkoholforskning 

11 ”Vård och läkemedel 

mot beroende har nu 

lämnat råttstadiet" 

2012-10-05 Sydsvenskan Vård och läkemedel; Medicinsk 

alkoholforskning 

12 ”Alkoholfritt farligt 

för beroende” 

2012-10-29 Svenska 

Dagbladet 

Riskdrickande och beroende; 

Medicinsk alkoholforskning 

13 ”Politikerna 2013-01-28 Expressen Vård och läkemedel; Psykologisk 
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misshandlar vården 

av missbrukare” 

alkoholforskning 

14 ”Så kan starkölen bli 

superbillig” 

2013-02-07 Aftonbladet Tillgång; Ekonomisk forskning 

15 ”Barn och unga 

utsätts för 

alkoholreklam i TV – 

trots förbud” 

2013-02-19 Göteborgs-

Posten 

Kommersialism; Samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

16 ”Inget hjälper dagen 

efter” 

2013-06-22 Svenska 

Dagbladet 

Alkoholskador; Medicinsk 

alkoholforskning 

17 ”Kommersialismen 

kring alkoholen 

måste bort” 

2013-07-09 Dagens 

Nyheter 

Kommersialism; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

18 “Värna Systemet” 2013-07-16 Dagens 

Nyheter 

Tillgång; Samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

19 ”Elevers drickande 

minskar” 

2013-10-13 Göteborgspos

ten 

Riskgruppers drickande; 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning 

20 ”Beroende kan lära 

sig dricka lagom” 

2013-11-15 Svenska 

Dagbladet 

Riskdrickande och beroende; 

Social/medicinsk alkoholforskning 

21 ”Hälften klarar 

dricka måttligt” 

2013-11-16 Dagens 

Nyheter 

Riskdrickande och beroende; 

Medicinsk alkoholforskning 

22 ”Varning för gift i 

Vinerna” 

2013-11-24 Expressen Medicinsk alkoholforskning 

23 ”Ingen är lite 

beroende av alkohol” 

2013-12-10 Expressen Riskdrickande och beroende; 

Medicinsk alkoholforskning 

24 ”Skånska föräldrar 

mer drogliberala” 

2013-12-28 Sydsvenskan Riskgruppers drickande; 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning 

25 ”En alkis vet mer än 

doktorn” 

2014-01-07 Aftonbladet Riskdrickande och beroende, folkligt 

ethos 

26 ”Forskare: ”Domaren 

har missuppfattat det 

2014-01-10 Metro Drickandets sociala konsekvenser; 
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hela”” Medicinsk alkoholforskning 

27 ”Friad tack vare sin 

bakgrund – nu sågas 

domen” 

2014-01-11 Sydsvenskan Drickandets sociala konsekvenser; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

28 ”Supande värst för 

mäns hjärnor” 

2014-01-16 Svenska 

Dagbladet 

Alkoholskador; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

29 ”Charterfylla kan ge 

cancer” 

2014-02-03 Aftonbladet Alkoholskador; Medicinsk 

alkoholforskning 

30 ”Större risk för 

politiker” 

2014-02-14 Aftonbladet Riskdrickande och beroende; 

Medicinsk alkoholforskning 

31 ”Mindre alkohol – 

mindre våld” 

2014-04-04 Aftonbladet Drickandets sociala konsekvenser; 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning 

32 ”Så Ska trafiken bli 

nykter” 

2014-04-11 Kvällsposten Drickandets sociala konsekvenser; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

33 ”Ansvaret för 

missbrukaren” 

2014-04-27 Svenska 

Dagbladet 

Vård och läkemedel; Drickandets 

sociala konsekvenser 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning 

34 ”Vinstudie sågas” 2014-05-14 Göteborgs-

posten 

Alkoholens hälsofördelar; Medicinsk 

alkoholforskning 

35 ”Okänt bland 

svenskar att alkohol 

orsakar cancer” 

2014-05-19 Dagens 

Nyheter 

Alkoholskador; Medicinsk 

alkoholforskning 

36 ”Forskare: ”Finns 

ingen riskfri 

konsumtion”” 

2014-05-20 Expressen 

Hälsa 

Alkoholskador; Medicinsk 

alkoholforskning, folkligt ethos 

37 ”Det är inte ovanligt 

att ungdomar i 13–

14-årsåldern börjar 

experimentera med 

alkohol. Inventera 

2014-05-29 Sydsvenskan Riskgruppers drickande, Tillgång; 

Social/medicinsk alkoholforskning 

Helt negativ beskrivning av alkohol 
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ditt spritförråd.” 

38 ”Så slipper du hamna 

i alkoholfällan i 

sommar” 

2014-06-23 Aftonbladet Riskdrickande och beroende; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

39 ”Var tionde äldre 

kvinna riskdricker” 

2014-08-29 Sydsvenskan Riskgruppers drickande; 

Medicinsk/samhällsvetenskaplig 

alkoholforskning 

40 ”Systembolaget 

håller nere 

alkoholskadorna” 

2014-09-01 Expressen Alkoholskador, Tillgång; Medicinsk 

alkoholforskning 

41 ”Hundraprocentig 

misstro till 

statistiken” 

2014-09-05 Svenska 

Dagbladet 

Alkoholens hälsofördelar; Medicinsk 

alkoholforskning; folkligt ethos 

42 ”- Vi kvinnor skäms 

mer när vi super” 

2014-09-25 Aftonbladet Riskgruppers drickande; 

Samhällsvetenskaplig alkoholforskning; 

folkligt ethos 

43 ”Vi måste våga prata 

öppet" 

2014-10-01 Aftonbladet Drickandets sociala konsekvenser; 

Medicinsk alkoholforskning, Explicit 

medikalisering 

 

4.4. Motivering och begränsningar 

I all forskning krävs att man gör en avgränsning av vilket material man analyserar. Detta är en 

fas i arbetet som oundvikligen kräver att man väljer och väljer bort vissa målsättningar och 

ambitioner. Vi har som nämnts valt att titta på just texter som handlar om alkoholforskning. 

Detta tror vi kan ge intressanta resultat kring den roll forskning och mediebilden därav spelar i 

att reproducera kategorier, tolkningar och subjektspositioner. Men man bör tänka på att det 

inte är den hela bilden av hur alkoholkonsumtion konstrueras i dagstidningar. Vi kommer 

exempelvis senare påpeka att alkoholberoende personer sällan själva får komma till tals i 

materialet. Detta är i sig ett signifikant och intressant resultat, menar vi. Men man bör tänka 

på att tidningsdiskursen om alkohol konstrueras även i material som inte täcks in av vårt urval 

- kanske får alkoholberoende komma till tals oftare i artiklar som inte handlar om just 
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forskning. Detta måste lämnas till framtida studier. 

Analysen i kapitel fem är uppdelad i underrubrikerna Medikalisering, Antagonism och 

Subjektspositioner. Här frångår vi den tematiska analys som är vanlig i viss diskursanalys där 

materialet görs till föremål för en induktiv indelning i teman, utifrån vad forskaren ansett vara 

de viktigaste temana i texten. Vi har alltså istället valt en mer deduktiv indelning som utgår 

från våra analysverktyg och vårt teoretiska perspektiv. Detta eftersom vi anser att det bidrar 

till klarheten i läsningen. En mer induktiv tematisering, utifrån exempelvis olika sorters 

beskrivningar av hjärnsjukdom övervägdes, men övergavs. Vad vi såg skulle inte en sådan 

tematisering bidra nämnvärt till förståelsen, utan tvärtom riskera att göra framställningen 

mindre tydlig. Den främsta anledningen till detta är att vi inte sett några tydliga 

gränsdragningar mellan att framställa alkoholkonsumtion som exempelvis hjärnsjukdom, 

genetiskt fenomen, socialt fenomen, och så vidare, i vårt material. Vanligare är att dessa 

perspektiv blandas. I vår åsikt är vår tematisering kanske främst ett stilistiskt val, snarare än 

en genuint teoretisk eller metodologisk skiljelinje. Tematisering bör nämligen normalt sett 

inte betraktas som en egentlig del av analysen, utan snarare en förberedelse i syfte att göra 

materialet mer överskådligt under analysen. 

5. Analys 

Vi kommer nu att redogöra för de resultat som framkommit i studien utifrån vår data. För att 

kunna göra det på tydligt sätt har vi valt att göra det med hjälp av våra underrubrikerna 

Medikalisering, Antagonism och Subjektspositioner. Dessa skulle kunna förklaras som 

diskursiva tendenser som vi funnit i datamaterialet och utmejslat med hjälp av vår teoretiska 

och begreppsliga referensram under avsnitt 2. 

 

5.1. Medikalisering 

I vårt material är medikaliseringen av alkoholkonsumtion tydlig, det vill säga att 

alkoholkonsumtion, framför allt men inte endast den som definieras som ”alkoholism”, 

beskrivs som en sjukdom, och som föremål för medicinskt kunnande och medicinsk 
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behandling. Följande vanligt förekommande tendenser, som vi nedan ska exemplifiera med 

utdrag från materialet, kännetecknar denna medikalisering: 

● Man utgår från medicinsk forskning (detta görs i 30 artiklar). 

● Alkohol omtalas i helt negativa ordalag (detta stämmer för alla artiklar utom fyra).. 

● Artiklar har vård av eller läkemedel mot alkoholism som huvudsakligt tema (detta 

stämmer för sju artiklar). 

● Artiklar har alkoholens kroppsliga skador som huvudsakligt tema (detta stämmer för 

sju artiklar). 

● Alkoholkonsumtion beskrivs i termer av orsaker snarare än skäl och ges mekanistiska 

förklaringar. 

I ”Inget hjälper dagen efter” (Svenska Dagbladet 2013-07-22) ges vi exempel på hur 

medikaliseringsdiskursen tillämpas även på drickande som inte klassas som alkoholism; här 

går en forskare till direkt angrepp mot njutningsdiskursen; 

”Han tillägger att det är kollektivt självbedrägeri när vi inbillar oss att vi får roligare ju mer vi 

dricker.[...] 

– Det finns ganska gedigen forskning som visar att det blir inte roligare än tre glas” 

Här mobiliseras forskningens auktoritet mot människors egna bedömningar om varför de 

dricker. Den vardagliga uppfattningen som tenderar att förklara alkoholkonsumtion med 

referenser till trevnad eller njutning utdöms som motbevisad av vetenskapen. Att 

njutningstemat har en så marginell roll i vårt material är signifikant eftersom många i sitt 

vardagliga liv tänker på och talar om alkoholhaltiga drycker i alla fall delvis i termer av 

njutning och trevnad; Johansson (2008) skriver i sin historik över svensk alkoholpolitik och -

kultur: “Alkohol uppfattas inte i första hand som en drog som skapar sociala problem, utan 

som en naturlig del av människornas liv och något som ger vardagen en extra guldkant” (s. 

466). Här visar vår undersökning en stor kontrast mellan forskningsdiskursen - i alla fall 

såsom den förmedlas i svensk storstadspress - och denna vardagliga diskurs. Vår 

undersökning har dock endast behandlat forskningsdiskursen - detta indikerar att en bredare 

studie om mediediskursen om alkohol, inte bara den som behandlar forskning, skulle kunna 

visa på intressanta motsättningar. 

Vad säger då denna frånvaro av teman som njutning och trevnad om den forskningsdiskurs vi 
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undersökt? För det första är det tydligt att denna diskurs är helt dominerad av förklaringar i 

termer av orsaker, snarare än skäl, till att människor dricker. Medikaliseringen kretsar till stor 

del kring att finna orsaken till att människor dricker, och har tydligt kausala utgångspunkter. 

Den implicita medikaliseringen är alltså dominerande, och i åtta artiklar i vårt material 

beskrivs alkoholberoende och annan problematisk konsumtion mer specifikt och explicit som 

en hjärnsjukdom. Som nämnts gör denna medikaliseringsdiskurs all alkoholkonsumtion till 

föremål för medicinskt kunnande och medicinsk behandling. Men de personer som 

klassidiceras som alkoholister beskrivs samtidigt som tydligt differentierade från andra på ett 

biologiskt plan. I artikeln “Alkoholfritt farligt för beroende”(SvD 29 oktober 2012) kan vi 

exempelvis läsa att:  

“Forskare har konstaterat att även låga doser av alkohol kan trigga i gång en alkoholisthjärna.” 

 Formuleringen “alkoholisthjärna” konstruerar hjärnan hos en alkoholist som väsensskild från 

andra hjärnor och implicerar att den medför att alkoholisten permanent löper en risk for 

återfall genom att “triggas igång” – ett ordval som för tankarna till en helt mekanisk process. 

En faktaruta i samma artikel berättar att:  

“... hur mycket man kan dricka beror också på ens anlag för alkoholism, hur uppväxten sett ut och den 

aktuella livssituationen. Sedan är vissa personer biologiskt benägna att hamna i missbruk.”  

Användningen av modaliteter är i formen av sanningspåstående - samtidigt öppnar man upp 

för att det finns en rad faktorer som leder till alkoholism – sociala och medicinska perspektiv 

blandas. 

Artikeln “Nyktrare med rakt glas” (Sydsvenskan 1 september 2012) innehåller ett flertal av de 

tendenser vi har talat om i det här avsnittet. Artikeln beskriver en studie som genomförts av 

brittiska psykologer, som menar att folk dricker snabbare i utsvängda än i raka glas - men bara 

om det de dricker är alkoholhaltigt. En hypotes ges för att förklara denna skillnad: 

”kunskap om följderna av alkoholförtäringen gör att de mer eller mindre omedvetet håller koll på hur 

mycket de dricker.” 

Artikeln fortsätter: 

”Storbritannien har på senare år haft allt större problem med ökad alkoholkonsumtion och dess sociala 

och medicinska följder. (...) Bristolforskarna konstaterar i sin artikel i vetenskapstidskriften PloS One 

att deras upptäckt kan användas för att dämpa berusningsnivån på krogar. Lätt avläsbara glas kan 

spara både pengar och liv åt samhället.” 
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Artikeln innehåller alltså; 

● En slags medikalisering på detaljnivå av alkoholdrickande. Mekanistiska förklaringar 

ges till inte bara drickande som sådant utan till drickandets hastighet. 

● En helt negativ beskrivning av alkoholkonsumtion 

Men här ser vi också exempel på konvergensen av det psykologisk-medicinska perspektivet 

och det sociala perspektivet på alkoholkonsumtion. En beskrivning av alkoholens följder från 

perspektivet av det allmänna samhällets ethos: ”Lätt avläsbara glas kan spara både pengar och 

liv åt samhället.” Hög alkoholkonsumtion är ett ”socialt problem” med vetenskapligt 

utrönbara orsaker och vetenskapligt utrönbara lösningar. Detta exemplifierar hur det 

medicinska perspektivet sällan är i konflikt med det sociala perspektivet, utan att det är 

vanligare att perspektiven blandas. 

Endast fyra av artiklarna innehåller något slags positiv omdöme om alkohol och endast en 

gång i hela materialet hävdas det explicit att alkohol är gott eller bidrar till njutning, vilket vi 

kommer diskutera mer ingående i sektion 5.2, Antagonism. Utöver detta finns vid två 

tillfällen uttalanden som möjligtvis kan tolkas som att de implicerar att människor dricker för 

att det är trivsamt eller njutbart (Aftonbladet 2014-09-25 och Aftonbladet 2014-06-23). 

Övriga tre positiva omdömen om alkohol handlar alla om alkoholens påstådda fördelar för 

hälsan. Vi anser att det medicinska synsättet på alkoholberoende innehar en hegemonisk 

position inom diskussionen om alkoholforskning i vårt material. Detta innebär inte att det 

endast är medicinsk forskning som presenteras - även om den visserligen gör det i de flesta 

artiklar - utan att den medicinska forskningens problembeskrivningar och begrepp är 

utgångspunkten för all diskussion inom ämnet, även den som gör hänvisning till andra typer 

av forskning.  

Ett enkelt sätt att se den medicinska modellens auktoritativa presentation och hur dess 

kunskapsanspråk tas för givet är att analysera de modaliteter som används när tidningarna, 

och ofta forskarna som intervjuas i tidningarna, talar om själva forskningen. Här har vi till 

exempel några utdrag ur en debattartikel (”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer”, 

Dagens Nyheter 19 maj 2014) skriven av några framträdande alkoholforskare. Det vi vill 

uppmärksamma här är just bruket av modaliteter; artikeln är mycket rik på 
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sanningspåståenden som förmedlar bilden att detta är odiskutabla fakta: 

”Alkohol orsakar över 80 olika sjukdomar och tillstånd. Skadorna av alkohol drabbar i högre grad 

personer som redan har det sämre ställt, vilket pekar på en uppenbar orättvisa i samhället. Alkohol 

orsakar berusning och bidrar till olyckor, våld, självmord och trafikolyckor.[...] 

Arbetslöshet, kaotisk miljö och bristande möjligheter att kontrollera sitt eget liv leder till ökad 

sjuklighet och problem som missbruk och våld.[...] 

En annan viktig faktor som påverkar alkoholbruk är reklamen för alkohol. Vi vet att begränsad reklam 

minskar alkoholkonsumtionen”.  

Notera modaliteten “vi vet”; den förekommer tre gånger i vårt material när hänvisning görs 

till forskningsresultat. Formuleringen “Forskning visar” förekommer femton gånger i vårt 

material. Båda dessa formuleringar konstruerar forskningsresultat som objektiva fakta på ett 

definitivt sätt. Tal om ”forskning”, som i ”forskning visar...” är en nominal konstruktion som 

döljer att forskningen är utförd av specifika personer i en viss social kontext. Den ideologiska 

vikten i detta är att  “forskning visar” kan åberopas som ett stöd för den egna diskursen på 

basis av den auktoritet konstruktionen “forskning” förmedlar. Talaren eller skribenten slipper 

frågor om vem som har forskat, i vilket sammanhang, med vilka motiv, med vilka metoder 

och vilka maktintressen som avsiktligt eller oavsiktligt tjänas av forskningen. 

Linda Engström från Ungdomens Nykterhetsförbund svarar i en debattartikel (Alkoholskador 

bryr sig inte om ideologi, Aftonbladet 29 maj 2012) på en artikel från Timbros Mattias 

Svensson. I artikeln kan man tydligt utläsa som en underliggande och förgivetagen premiss att 

alkoholforskning, och den svenska alkoholpolitiken som sägs vara baserad därpå, har ett 

legitimt anspråk på sin hegemoniska position. 

“Det går fortfarande dåligt för väldigt många människor på grund av alkohol och Svensson rycker på 

axlarna. Missbruket har ökat 10–15 procent på tio år enligt regeringens utredare. Relationen mellan 

alkohol och våld är densamma, den orsakar cancer, skrumplever, trafikolyckor och fosterskador. Det är 

därför vi har skatt, systembolag och  serveringstillstånd. Det är nog lite för mycket begärt att kasta 

årtal [sic] av forskning överbord och skrota den svenska alkoholpolitiken för en rapport från Timbro.” 

Formuleringen “Det är därför vi har skatt, systembolag och  serveringstillstånd” är 

teleologisk; den utgår från att det är självklart att den förda politiken fyller en viktig funktion 

och osynliggör att det kan finnas ett glapp mellan upplevda problem och politikens sätt att 

bemöta dem. Såväl “årtal av forskning” som “den svenska alkoholpolitiken” åberopas for att 

ge legitimitet till den egna positionen och ställs mot “en rapport från Timbro”. Just den 
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sistnämnda formuleringen är intressant; det finns ett tydligt implicit argument att “en rapport 

från Timbro” under just denna beskrivning saknar legitimitet. Man väljer i den här 

formuleringen att inte beskriva rapporten mer specifikt (som till exempel “den här 

rapporten”); det är uppenbarligen i egenskap av att vara just “en rapport från Timbro” som 

rapporten anses sakna legitimitet. 

Enligt den restriktiva positionen i alkoholdebatten medför alkoholen allvarliga 

samhällsproblem och måste regleras, helst på basis av totalkonsumtionsmodellen. Enligt den 

liberala positionen medför alkoholen njutning och medborgarna bör själva få bestämma hur 

de ska förhålla sig till sin konsumtion. Vi refererar här denna diskussion eftersom att den 

säger oss något om den medicinska forskningens förgivettagenhet; båda sidor vill givetvis 

kunna referera till forskning, men det är tydligt att det är den restriktiva sidan som har den 

dominerande forskningsdiskursen i ryggen. 

 

5.2. Antagonism 

Antagonism är inom diskursteorin begreppet för konflikt och antagonismer finner man där 

diskurserna stöter ihop (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 55). Den språkliga diskursen i 

vårt datamaterial innehåller motståndsförhållanden sett till det som utalas om 

alkoholforskning, alkoholbruk och alkoholpolitik. I tidningsmaterialet visade det sig inte bara 

vara en medicinsk eller folkhälsorelaterad förståelse av alkoholproblem som uttrycktes utan 

ett fåtal artiklar diskuterade istället alkoholproblem utifrån ett livsstilsperspektiv. I dessa 

artiklar kritiserades uttryckligen uppfattningen av alkoholproblem som medicinska eller 

folkhälsorelaterade. Vi har därför kategoriserat dessa artiklar som tillhörande en antagonistisk 

diskurs. Dessa artiklar, som är markerade med rubriken “Folkligt ethos” i tabell 1, utgör en 

mycket liten minoritet i vårt material; egentligen är det bara fyra av texterna som centralt 

innehåller ifrågasättande eller kritik av vad man betraktar som viss forsknings dominans i 

alkoholdebatten. Trots att denna fraktion är så liten vill vi ägna den viss uppmärksamhet, just 

för att vi menar att en av de mest informativa aspekterna av diskursanalys är att undersöka 

antagonism och konflikter om mening (se Winther Jörgensen & Phillips 2000: 57-59) . En 

insändarskribent skriver exempelvis under rubriken ”En alkis vet mer än doktorn” 
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(Aftonbladet, 7 januari 2014) att hans erfarenhet av alkoholism gör honom mer kvalificerad 

att tala om ämnet än forskare och akademiker. Detta är ett öppet angrepp mot forskares och 

akademikers legitimitet och monopol på sanningen: 

“Jag är en nykter alkoholist. Jag har levt på gatan. Jag vet hur det känns och hur destruktivt det är. Jag 

tystas men om man har gått på universitet och läst om det jag beskriver så kan man allt och jag inget. Var 

är logiken i detta? Är en läkare eller akademiker mer kvalificerad än jag i denna fråga? Jag tror inte det. 

Min ”forskning” pågick i över 20 år, det har inte deras. Jag föreläser ideellt, de tar tusentals kronor. Jag 

förstår inte den logiken alls” 

Skribenten identifierar sin diskursiva position som undanträngd. Han ifrågasätter varför 

endast en viss form av kunskap om alkoholism är vedertagen. Genom att säga att han 

föreläser ideellt implicerar han ett argument om att forskare, till skillnad från honom själv, 

drivs av ekonomisk vinst. Ethoset i insändaren skiljer sig markant från andra artiklar, där 

många av artiklarna som vi har läst gör anspråk på ett ethos, ett “vi”, som tycks ämna 

representera “samhället”. Insändarförfattaren sticker hål på detta anspråk och talar utifrån ett 

“vi” som representerar “den lilla människan”. 

Ett annat exempel har vi under rubriken ”Hundraprocentig misstro till statistiken” (SvD 

Näringsliv 5 september 2014) där tidningens vinskribent gör narr av de enligt honom 

motsägelsefulla rapporterna om alkoholforskningens resultat. Han reagerar på de tvärsäkra 

formuleringarna och säger sig ha tappat förtroendet för ”statistik”. 

”Min ärliga upplevelse av alla dessa statistikbaserade studier är att inte många orkar ta till sig dem. 

Och skulle vi helt okritiskt tro på allt som vaskas fram ur statistik, negativt som positivt, om vin och 

mat, skulle vi få det jobbigt” 

Här gör skribenten anspråk på en tillhörighet till ”vanligt folk” genom att kunna uttala sig om 

hur ”många” reagerar på studierna. Formuleringen ”vaska fram” är dessutom ett 

misstänkligörande av forskningens metoder och motiv. I Expressen Hälsa, ett magasin med en 

informell och ”folklig” framtoning, hittar vi en artikel som också tar upp besväret med att 

alkoholforskningens resultat är så motstridiga. En forskare intervjuas som menar att alkohol 

medför stor cancerrisk, och en annan som säger att det inte är bevisat att alkohol medför 

någon cancerrisk över huvud taget. Forskarnas uttalanden är mycket entydiga och förmedlar 

stor säkerhet, men artikeln i sig är ovanlig i att den fokuserar på att rönen är motsägelsefulla. 

”De motsägelsefulla forskningsrapporterna kan göra det svårt att veta vem man ska lyssna 
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på.” (”Forskare: ‟Finns ingen riskfri konsumtion‟” Expressen Hälsa, 20 maj 2014). Detta är en 

åsikt som är svår att hitta i de rapporteringar kring alkoholforskningen som ger ett mer 

formellt intryck, som vi hittar framför allt i dagstidningarna (det vill säga DN, SVD, DI och 

Sydsvenskan). Dessutom finns i anslutning till artikeln i Expressen Hälsa korta intervjuer med 

ett antal ”vanliga människor” om vad de tycker om rönen att alkohol kan leda till cancer; här 

hittar vi en mycket stark utmaning mot forskningsdiskursen, som är i stort sett är unik i vårt 

material: 

”– Jag är livsnjutare så jag bryr mig inte. Jag gör det som ger livsglädje och det är så jävla gott med 

öl, säger Pelle Olsson, 32, Stockholm”. 

Detta resonemang - att människor dricker öl för att det ger ”livsglädje” och är gott - är en 

utmaning till de medikaliserande förklaringarna som ges till alkoholkonsumtion i det övriga 

materialet och som diskuterades i avsnitt 5.1., och ett sällsynt fall där alkoholkonsumtion 

förklaras i termer av skäl snarare än mekanistiskt i termer av orsaker.  

 

 5.3. Subjektspositioner 

Vår subjektsposition inom en given diskursiv ordning avgörs av hur vi omtalas och tilltalas 

och avgör hur vi betraktar oss själva och våra möjligheter. Här kommer vi diskutera de två 

faktorer som vi menar är mest centrala för att förstå de olika aktörernas subjektspositioner i 

vårt material; för det första vilka det är som får komma till tals i materialet och för det andra 

vilka benämningar som används om alkoholberoende personer respektive främst forskare och 

vårdpersonal. När alkoholkonsumtion och alkoholism beskrivs i vårt material är det sällan de 

alkoholberoende själva får en aktiv roll. 

 I de 43 texterna i vårt material är det endast fyra som innehåller uttalanden av personer som 

själva har erfarenhet av alkoholberoende. Dessa texter är: insändaren ”En alkis vet mer än 

doktorn” (Aftonbladet, tisdag 7 januari 2014); “Alkoholfritt farligt för beroende”(SvD 29 

oktober 2012); ”Större risk för politiker” (Aftonbladet, 2014-02-14); och ”- Vi kvinnor skäms 

mer när vi super” (Aftonbladet 2014-09-25). Av dessa fyra är alltså en en insändare, ett 

format med syftet att just släppa in röster andra än de dominerande. “Alkoholfritt farligt för 
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beroende” innehåller endast en kort kommentar på sexton ord från en person med erfarenhet 

av alkoholberoende. ”Större risk för politiker” och ”- Vi kvinnor skäms mer när vi super” är 

de enda artiklarna i vårt material som behandlar alkoholberoendes situation någorlunda 

utförligt och innehåller uttalanden av personer som själva har erfarenhet av alkoholberoende. 

En av artiklarna handlar om politiker – när vi väl får höra alkoholberoende personers röst är 

alltså personer med politisk makt överrepresenterade.  

Utöver frågan om vem som får komma till tals finns det andra faktorer som bidrar till 

konstruktionen av subjektspositioner. Vi talade i metodkapitlet, sektion 3.3., om hur Fowler 

(2000) genom att lista nominalfraser och predikat som kopplas till patienter, läkare och 

politiker såg ett tydligt mönster och en reproduktion av skillnader i makt som naturliga. Låt 

oss använda detta enkla verktyg på några av artiklarna i vårt material. Artikeln ”Läkemedel 

mot beroende har nu lämnat råttstadiet” (Sydsvenskan 2012-10-05) beskriver en 

forskargrupps framsteg i att utveckla läkemedel mot alkoholism, där forskaren Pia Steensland 

intervjuas. Följande termer används för att beskriva alkoholberoende personer: 

Testgrupp; personen/personer; alkoholberoende personer; missbrukare 

Samtliga dessa termer är anonyma och tycks sudda ut alkoholisternas mänsklighet. De 

sammanhang i vilka de används är dessutom talande. De predikat som missbrukare förknippas 

med är mycket passiva: 

”Sedan två veckor får en testgrupp...” (predikat: ”får”); ”...personen mår dåligt av 

dopaminbristen...”(predikat: ”må dåligt”); ” När 56 alkoholberoende personer just nu testas av 

Karolinska institutet...” (predikat: testas); ” En lång tids tester väntar för att klarlägga  eventuella 

biverkningar och om till exempel medlet har oönskade effekter så att det blir intressant för en 

missbrukare att missbruka även medicinen” (predikat; missbruka) 

Följande termer används däremot för att beskriva alkoholforskarna:: 

Alkoholforskaren Pia Steensland; Pia Steensland, docent och alkoholforskare på Karolinska institutet; 

ett forskarteam lett av Arvid Carlsson, Nobelpristagare 2000 för bland annat sin forskning om 

dopamin; 

Referenserna till forskarna är vördnadsfulla och gör tydlig referens till statusmarkörer som 

docentskap och till och med ett Nobelpris. Statusklyftan mellan forskare och alkoholister ökar 

ytterligare genom jämförelserna mellan den senare gruppen och råttor. Upprepade gånger 
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påminns vi om att råttor och människor fungerar ungefär likadant när det gäller beroende: 

”Eftersom råttors belöningssystem liknar människans finns gott hopp om att det ska fungera på  

alkoholberoende människor[...] 

Vid försöken med råttor blev de alkoholiserade individerna till stor grad ointresserade av alkohol när 

de fick den nya substansen.” 

Det sista citatet använder termen ”de alkoholiserade individerna” om råttor. Genom att 

använda en fras som så tydligt för tankarna till människor minskar avståendet mellan råttor 

och mänskliga alkoholister och därmed ökar klyftan mellan alkoholister och forskare. 

Artikeln pryds dessutom med en stor bild på en råtta tagen från en presentation som 

Steensland hållit. I vissa artiklar som handlar om alkoholism nämns de drabbade personerna 

nästan inte över huvud taget, ens på ett anonymt och kollektiviserande sätt. Artikeln ”Så 

dämpas alkoholsuget” (Göteborgs-Posten 15 januari 2011) med 260 ord nämner endast 

”alkoholister” en gång. I ” Hur får du en törstig alkoholist att dricka vatten i stället för sprit??” 

(City 2012-10-04) nämns alkoholberoende personer endast i titeln (och där inte särskilt 

respektfullt - man tilltalar inte alkoholberoende, utan en tilltänkt annan läsare som ska “få” 

den “törstiga alkoholisten” att dricka vatten).  I ” Ny medicin mot alkoholism” (Sydsvenskan 

2011-02-15) nämns  ”människor med alkoholproblem” en gång. Alla dessa artiklar använder 

sig istället främst av nominaliseringar och abstraktioner för att tala om ämnet. Dessa exempel 

är representativa för en tydlig tendens i vårt material. Vi har gjort en sammanställning av alla 

nominalfraser som används för å ena sidan forskare och personal inom alkoholvården - läkare 

och terapeuter - och å andra sidan personer som tillskrivs en problematisk alkoholkonsumtion. 

35 olika alkoholforskare och vårdare nämns vid namn i vårt material, 64 gånger. Forskarna 

benämns i regel med titel och koppling till en institution. Som tidigare nämnt är den forskare 

som nämns vid namn flest gånger, Sven Andreasson, som nämns hela 26 gånger. När personer 

med erfarenhet av alkoholberoende omtalas i materialet nämns de istället nästan aldrig vid 

namn eller titel. Endast nio personer med alkoholberoende nämns vid namn i vårt material. 

Av de nio är fem politiker och nämns i en och samma artikel, ”Större risk för politiker” 

(Aftonbladet, 2014-02-14), vilket förstärker bilden att personer med makt är 

överrepresenterade bland de personer med alkoholproblem som belyses. Det totala antalet 

användningar av nominalfraser för forskare, anonyma eller ej, är 129, medan motsvarande 

siffra för personer som tillskrivs problematiskt drickande är 49. Den sammantagna bilden är 
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att alkoholforskare har en mycket mer framträdande och aktiv roll i vårt material än vad de 

drabbade själva har. Dock måste det nämnas att varför missbrukare inte nämns vid namn 

mycket väl delvis kan vara för att de vill vara anonyma pga. just av samhällets 

stigmatiserande förhållningssätt till personer som har alkoholproblem. Men poängen vi vill 

göra här är den som Fowler (2000) gör vid påtalandet att ett visst språkbruk kan bidra till en 

diskriminerande eller ojämlik diskurs, som riskerar att vidmakthålla ojämlikhet, oavsett vad 

avsikten bakom rapportering är. Vår avsikt är inte att argumentera för att tidningarna 

reproducerar ojämlika maktförhållanden av ren illvilja eller en medveten diskriminering. Men 

oavsett skribenternas avsikt kan de bidra till att konstruera en bild av sakers tillstånd som 

bidrar till ojämlika maktförhållanden. 

Vi befinner oss inte här i en ställning att med någon stor precision säga vilka konsekvenserna 

är av denna framställning av personer med alkoholberoende. Men det är sannolikt att den har 

en reell inverkan på människors liv. Goldberg (1999) har i sin studie av personer med 

problematiskt bruk av narkotika argumenterat att det är personer från en redan problematisk 

bakgrund med låg självkänsla som tenderar att hänfalla till problematiskt narkotikabruk och 

därmed förknippat beteende, eftersom deras bild av drogbruket, inhämtad från omgivningen, 

stämmer överens med identiteten som värdelös. Enligt denna analys, inspirerad av symbolisk 

interaktionism, är den negativa kulturella bilden av narkotikabruket så att säga hela 

anledningen till att somliga människor hänfaller till problematiskt bruk. Här krävs vidare 

forskning om interaktionen mellan också alkoholbruket och dess kulturella roll. 

Representationer av verkligheten i form av språk och bilder är centrala för utformandet av den 

sociala identiteten. Vi menar att det är sannolikt att stereotypa, avhumaniserande berättelser 

om alkoholberoende, där personer med egen erfarenhet av alkoholberoende inte får komma 

till tals, sannolikt bidrar till både en ogynnsam självbild för de drabbade och skadliga attityder 

från omgivningen. 

6. Sammanfattning av resultatet 

och diskussion 
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6.1. Sammanfattning av resultatet och diskussion 

● Forskning som medikaliserar alkoholbruk innehar en auktoritativ roll med stort 

anspråk på kunskap. Detta anspråks legitimitet är naturaliserat och tas för givet. 

Alkoholforskningens resultat presenteras som entydiga och allmängiltiga fakta. 

Alkoholforskningen åberopas också ofta av den som vill ge sina egna åsikter 

legitimitet och misskreditera åsiktsmotståndare. 

● Bland texter som ger intryck av att vilja företräda “vanligt folk” är det vanligt att 

uttrycka misstro mot den medicinska alkoholforskningen och mot vad man anser vara 

dess motsägelsefulla resultat. 

● Alkoholkonsumtion, inte endast den som beskrivs som ett fullvärdigt missbruk, 

medikaliseras i hög grad. I denna diskurs finns inte mycket plats för berättelser som 

anger skäl, snarare än endast orsaker, till att människor dricker. Mekanistiska 

förklaringar ges till alkoholkonsumtion och den beskrivs för det mesta som ett 

medicinskt problem med katastrofala följder. I samband med detta försöker man 

mobilisera ett ”samhället”-ethos där man identifierar sig med de politiska 

institutionerna och ger dessa ansvar för att minska alkoholkonsumtionen. I motsats till 

den vardagsbild av alkohol där njutning har en framträdande roll nämns njutning 

knappt alls i tidningsdiskursen om alkoholforksning, ens som en del av förklaringen 

till varför människor dricker. 

● Alkoholberoende personer konstrueras som maktlösa och utelämnade till beroendet 

och till vårdapparaten. Återhämtning från beroende beskrivs precis som själva 

beroendet i medicinska termer, en vetenskaplig bragd där vårdare eller forskaren är 

hjältarna – berättelser där den alkoholberoende står för kraften till att förändra sitt liv 

saknas i stor utsträckning. Dock bör man påminna om att detta troligtvis hade sett 

annorlunda ut i en studie som hade analyserat den bredare diskursen om alkoholism 

och inte bara om alkoholforskning. 

Att dricka alkohol konstrueras här som någonting som drabbar människor snarare än 

någonting som människor väljer att göra. Vi vill här återigen betona att vårt syfte inte är att 

förneka validiteten eller fruktbarheten i detta sätt att se på alkoholkonsumtion. Vårt syfte är 
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heller inte att ifrågasätta några specifika forskningsresultat. Vi vill istället, från vår 

konstruktivistiska utgångspunkt, argumentera för att det inte finns ett objektivt korrekt sätt att 

se på alkoholkonsumtion. Alla sådana synsätt kan analyseras utifrån sin fruktbarhet för vissa 

specifika syften, och utifrån sin sociala funktion. Vi menar att den föreliggande diskursen 

uttrycker en intention att värna om samhället, att gynna folkhälsan och sänka 

samhällskostnader, men i samband med denna omsorg också har den ideologiska funktionen 

att upprätthålla tydliga maktskillnader mellan människor. Denna funktion syns genom att en 

grupp konstrueras som passiva, drabbade, utan egen agens, medan andra grupper - forskare, 

vårdare, politiker - konstrueras som aktiva, ansvariga, kompetenta, och dessutom med ett 

unikt anspråk på sanningen. 

Dessa tendenser i den här diskursordningen, hävdar vi, utgör därmed en del av den mycket 

mer storskaliga diskursiva struktur som upprätthåller och gör till en självklarhet ett samhälle 

med stora skillnader i makt och handlingsutrymme människor emellan. Detta innebär inte att 

den omsorgstanke vi identifierar i materialet  uttryckt av både forskare, journalister och andra 

som uttalar sig  inte skulle vara genuin, eller behjärtansvärd (det sistnämnda är en moralisk 

bedömning som vi här saknar grund att göra). Det är heller inte i sig ett argument mot dessa 

maktrelationer; det vi säger här är förenligt med valfri moralisk bedömning av dessa 

maktrelationer. Vi hoppas dock ha bidragit till att synliggöra att mycket av det som inom 

diskussionen om alkohol lätt kan ses som objektiv förmedling av fakta påträffade i 

alkoholforskningens studieobjekt, frikopplad från en specifik social kontext, i själva verket är 

en av många möjliga tolkningar, vars företräde har en påtaglig social effekt. 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Som vi indikerade i avsnitt 4.4. bör medieanalyser i bästa fall kompletteras med forskning om 

mediediskursernas påverkan på läsare och praktiker. Mer forskning behövs om hur vi ser på 

personer med alkoholberoende. Winters (2013) forskning fokuserar på tidningsläsares 

tolkning av den biomedicinska diskursen. En annan tänkbar infallsvinkel vore att studera 

huruvida alkoholberoende diskrimineras i vardagligt språkbruk – en förebild skulle här kunna 

vara Wetherells och Potters (1988; 1992) intervjustudier om rasism där forskarna har 

fokuserat på vad de kallar tolkningsrepertoarer, ett slags diskursiva verktyg vi använder för att 
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förstå världen. En annan intressant aspekt att studera närmare hade varit det som Bruun 

(1983) beskriver, att i de länder där nykterhetsrörelsen växte sig stark främst definierade 

alkoholism som en social fråga. Forskningen i dessa länder, även den medicinska, accepterade 

detta perspektiv. Sverige är ett gott exempel på detta enligt författaren. Att studera material 

från svenska nykterhetsrörelsen skulle kunna ge en god inblick hur diskursen om alkoholbruk 

har konstruerats i modern tid. En bredare jämförande studie om hur alkohol och 

alkoholkonsumtion konstrueras i exempelvis alkoholreklam, matlagningstidningar- och TV-

program, romaner, filmer av olika genrer, etc. skulle troligtvis visa på en mer komplex diskurs 

med fler motsättningar, där medikaliseringsdiskursen fick konkurens av till exempel en 

njutningsdiskurs. I vilken grad är dessa diskurser influerade av, och i vilken grad i konflikt 

med den forskningsdiskurs vi har undersökt? 
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