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1. Inledning  

1.1. Problemformulering 

Att definiera alkoholproblematik, i form av beroende och missbruk, som fenomen av social-

medicinsk natur tycks för forskare och yrkesverksamma inom socialt arbete en i det närmaste 

given tanke. Det moraliska synsättet på människors destruktiva alkoholmönster hör till 

föregående århundrade och är därigenom något vi torde lämnat därhän.  

 

Att analysera diskurser innebär att försöka sätta fingret på vår kollektiva förståelse och 

definition av olika fenomen. Sociala konstruktioner är skapade av oss själva, varför det är 

nödvändigt att vi tar ett steg tillbaka för att få perspektiv på våra förgivettagna åskådningar av 

världen. Genom att uttrycka oss i text beskriver och värderar vi vår omgivning, livet och vad 

som ryms inom det. På ett sätt innebär producerandet och konsumerandet av texter ett 

skapande av verkligheten. Vad som är möjligt att uttrycka och inte inom diskursernas ramar 

är föränderligt, men processen och omformandet av tänkesätt är tidskrävande eftersom våra 

normer och värderingar ofta är så internaliserade att de kan vara svåra att urskilja och 

problematisera. 

 

Socialkontruktivism är ett vetenskapligt perspektiv inom vilket ifrågasättande av 

förgivettagna ”sanningar” är en central del. Socialkonstruktivister hävdar att fenomen och 

företeelser ofta är mer komplexa än de synes vara. Sociala handlingar är specifika för den 

kulturella kontext de utförs i. Vivien Burr, författare till boken Social constructionism 

uppställer följande tre kategorier vilka utgör grundpelare till socialkonstruktivism: en kritisk 

inställning till förgivettagen kunskap. Inom socialkonstruktivismen betonas vikten av att 

inta en kritisk inställning till vår förgivettagna förståelse av världen. Historisk och kulturell 

kontext: sätten på vilka vi förstår världen är historiskt och kulturellt specifika. Förståelsen är 

inte en produkt av en objektiv observation utan av sociala processer och interaktioner 

människor emellan. Kunskap och sociala handlingar: konstruktionerna kan innehålla vissa 

mönster av sociala handlingar och utesluta andra. Maktrelationer implicerar vad som är 

acceptabelt beteende för individer och grupper. Oavsett om alkoholism anses vara ett 

medicinskt eller socialt problem innebär den rådande ståndpunkten ett genomslag för specifik 

kunskap och sociala handlingar. Alkoholproblemen i sig, och skador den medför, kan vara 

oförändrade, men till följd av samhällets föränderlighet är olika missbruksdiskurser rådande 

över tid (Burr 2003 ss 2-5). 
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1.2. Relevans för socialt arbete 

Min ansats med denna uppsats är att utröna huruvida det utöver social-medicinska 

förklaringar till alkoholmissbruk även kan skönjas moraliserande undertoner i tidningen 

Socionomen. Att aktivt söka efter negativa, normativa uttryckssätt i artiklarna kan anses vara 

en nedslående utgångspunkt, men för att möjliggöra en respektfull syn på våra klienter krävs 

självrannsakan och vetenskapliga perspektiv hos socialarbetarna. Socialt förändringsarbete får 

inte föregås eller präglas av en uppfostrande och nyckfull ton från socialsekreterarnas sida 

(eller andra dylika yrkesutövare som kommer i kontakt med klienterna). Det moraliserande 

tillvägagångssättet inom det sociala arbetet bör tillhöra det förgångna och förväntas ha lämnat 

plats för professionella socialarbetare, med andra ambitioner, som förespråkar empowerment, 

förståelse och inspiration. Dessa konstruktiva ledord bör implementeras i det dagliga, 

praktiska arbetet men också i tidskrifter för socialt arbete. Tidningarna, och dess innehåll, 

formar ”oss” yrkesutövare och vi formar dem genom att skriva dess artiklar. Av den 

anledningen måste vi motverka en moraliserande diskurs om en sådan i dagsläget kan 

urskiljas. Att problematisera stereotyper, möjligen urskilja nya problemgrupper som 

ofrånkomligen tillkommer då missbrukets omfattning och riktning förändras liksom samhället 

i stort samt att ständigt verka för mer modern och välanpassad missbruksbehandling är bara 

exempel på ämnen att behandla i Socionomen. I egenskap av en fackskrift för socialarbetare 

kan Socionomen tänkas innehålla artiklar understödda av forskningsresultat eller på annat sätt 

möjliga att läsas med ett kritiskt öga utan alltför många anmärkningar etiskt och moraliskt 

sett. Min uppsats relevans för socialt arbete återfinns i spörsmålet huruvida socialarbetare 

medvetet eller omedvetet reproducerar nedlåtande uttryckssätt gällande alkoholmissbrukare. 

Mellan ett möjligt moraliserande språk och Socialtjänstlagens (2001:453) första paragraf 

rörande kravet på respekt för klienters självbestämmanderätt och integritet skapas en 

diskrepans som måste undersökas för att det sociala arbetets legitimitet skall kunna bestå 

(Jönson 2010).  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka huruvida det i ett antal artiklar i Socionomen finns ett gemensamt, 

delvis uttalat och delvis underförstått, budskap som medverkar i att skapa bilden av 

alkoholmissbruk i dagens samhälle. Mina frågeställningar är följande: 
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- Hur formuleras i materialet olika ståndpunkter gällande alkoholmissbruk som social-

medicinskt problem? 

 

- Finns i materialet uttryck för att alkoholmissbruk utöver att vara ett social-medicinskt 

problem även kan vara ett moraliskt sådant? Om så är fallet, hur produceras denna 

moraliserande diskurs? 

 

1.4. Fortsatt framställning 

För att skapa en översikt skall jag här kortfattat presentera denna uppsats kommande kapitel. I 

avsnittet 2. Metod presenteras mitt tillvägagångssätt vid urval av artiklar ur Socionomen, hur 

dessa artiklar analyserats, diskursanalysen som metod, kritisk diskursanalys, den 

tredimensionella diskursanalysen, forskningsetik, reliabilitet, validitet och intersubjektivitet 

samt den kritik som stundom riktas mot diskursanalysen som metod. 3. 

Kunskapsproduktion inom området ersätter vad som i flertalet andra kandidatuppsatser 

benämns som ”tidigare forskning”. Anledningen till att jag valt rubriken ”kunskapsproduktion 

inom området” är att författarna, till de texter jag refererar till, i första hand kan betraktas som 

samhällsdebattörer. Jag begränsade inte mitt urval till enbart forskares publikationer. Min 

ansats var snarare att eftersöka texter som på ena eller andra sättet bidrog till skapandet av 

alkoholdiskurser. I 4. Teori återfinns en redogörelse för diskursteori samt de diskursteoretiska 

begreppen transitivitet, modalitet, element, moment och nodalpunkt. 5. Resultat och analys 

består av de nitton artiklar ur Socionomen uppsatsen kretsar kring. Slutligen 6. Avslutande 

diskussion vari jag problematiserar denna uppsats centrala delar samt presenterar de 

slutledningar jag kommit fram till.  

 

2. Metod 

2.1. Tillvägagångssätt vid urval av artiklar 

I denna uppsats analyserar jag diskurser funna i tidningen Socionomen. Min första tanke var 

att jämföra dags- och kvällstidningars sätt att framställa alkoholproblem-diskurser. Efter en 

inventering av tillgängligt material insåg jag att detta var minst sagt omfattande. Att använda 

Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks söktjänster och databaser samt nyckelorden 

”alkohol”, ”alkoholism”, ”alkoholberoende” genererade ett digert resultat som var svårt att 

överblicka. Efter samtal med min handledare kom jag fram till att jag önskade en mer 

stringent källa. Socionomen passade perfekt! Min utgångspunkt i jakten på material var 
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databasen ”Artikelsök”. ”Alkohol*”, ”bild* (av)”, ”missbruk*”, ”beroende*” var några av 

mina mest värdefulla sökord.  

 

Mitt urvalsförfarande bestod i ett kumulativt tillvägagångssätt vilket innebar att jag 

tillgodogjorde mig material (artiklar ur Socionomen) tills dess att texter inte längre tillförde 

studien ytterligare adekvat information (Denscombe 2009 s 80). Ett riktmärke är mättnad 

som uppstår då denna gräns är utverkad (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011 s 44). Artiklarna 

skall utgöra grund för urskiljbara diskurser. Det finns inget egenvärde i att inkludera fler 

texter än ”nödvändigt”. Jag beslöt att inte begränsa mig till artiklar från förutbestämda årtal 

eftersom jag inte ville gå miste om värdefull data till följd av att jag ratade ”för gamla” texter. 

Eftersom jag vill sätta fingret på något sånär moderna diskurser utgick jag från 2016 års 

tidningar och tillät mig att inhämta material som publicerats tidigast runt år 2003. Fördelen 

med denna flexibilitet var att tidningarnas innehåll snarare än deras tid för publicering blev 

rådande. Artiklarna återfinns med andra ord i publikationer som sträcker sig över en dryg tio-

årsperiod. Tidsrymden utgör inte ett hinder med tanke på att artiklarna ställs i kontrast till den 

moraliserande diskurs som, mer eller mindre, framträtt under 1900-talet. I jämförelse med ett 

århundrade är ett drygt decennium ett väl sammanhållet tidsspann.  

 

2.2. Tillvägagångssätt vid analys 

För att få en översikt över mitt material (artiklarna ur Socionomen) kopierade jag detta och 

började bearbeta texterna genom att stryka under kärnfulla citat och utmärkande ord (moment 

och element) för att så småningom möjliggöra en helhetsbild av för handen varande sätt att 

uttrycka sig inom diskursen. (Definitionen av moment och element presenteras i 4.3.1 

Diskursteoretiska begrepp). Stundtals var det svårt att avgöra vad som skulle anses som ord 

specifika för alkoholmissbruksdiskursen, och vilka ord som torde delas med andra diskurser. 

Av den anledningen var jag relativt generös i mina markeringar. Då alla artiklar bearbetats 

skapades en överblick, varefter jag mer ändamålsenligt kunde använda mitt material och 

indela det under olika rubriker.  

 

2.3. Diskursanalys som kvalitativ metod 

Vilka frågor kan respektive kan man inte besvara medelst diskursanalys? Genom kvantitativa 

studier (som enkäter) kan frekvenser och samband urskiljas, medan ändamålet inom 

kvalitativa studier (som intervjuer och diskursanalys) ofta är att söka förstå varför människor 
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talar eller handlar som de gör. Med andra ord utgör individen studieobjektet inom kvalitativ 

forskning. Inom diskursanalysen intresserar man sig för utsagor: de yttranden som innehåller 

information eller som innebär ett påstående.  

 

Subjektspositioner  

Subjektspositioner uppmärksammas inom diskursanalysen. Subjektspositioner är de 

mänskliga egenskaper som i materialet framträder som utmärkande och betydelsefulla. Vad är 

det som sammanbinder de personer som står bakom utsagorna i texterna? En subjektsposition 

kan vara diskursanalytiker, som anges som exempel i boken Diskursanalys i praktiken. 

Bokens författare presenteras i första hand som diskursanalytiker. Av mindre betydelse är 

kännetecken som exempelvis ålder och könstillhörighet. Vilka särdrag som interpelleras 

(definieras) avgörs av den aktuella diskursen. Specifika egenskaper kan anses vara 

betydelsefulla i vissa diskurser, men vara irrelevanta i andra. Alla människor har inte lika stor 

möjlighet att göra sin röst hörd inom olika diskurser. Utan de privilegierade egenskaper som 

utgör subjektspositioner mister människor möjligheten att vara tongivande i diskursiva 

diskussioner (Wreder 2007 ss 45-46). Den kritiska diskursanalysen syftar till att 

problematisera diskurserna som, om de inte granskades, obehindrat skulle kunna fortsätta 

exkludera individer utan starkt förankrade subjektspositioner. Av vikt är att inse den makt 

artikelförfattarna åtnjuter då de medelst sina texter kan reproducera eller ifrågasätta för 

handen varande alkoholdiskurser. Vad de skriver är inte objektiv sanning utan produkter av 

den kulturella kontext de verkar i. Mak är tätt sammanbundet med tolkningsföreträde. Detta 

begrepp beskrivs på följande vis i boken Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete: 

”tolkningsföreträde innebär att ha rätten att förklara, vilket innebär att ha rätten att bestämma 

vad saker och händelser ’egentligen’ är” (Svensson, Johnsson, & Laanemets 2008 s 69). De 

diskurser personer med tolkningsföreträde bidrar till att upprätthålla får inte inverka menligt 

på mindre privilegierade individer och grupper. Givetvis innehar socialarbetare ett 

professionellt kunnande som skall tillämpas men för det skall inte klienterna undermineras: de 

är trots allt ”experter” på sina liv, med egna coping-strategier och förståelsemodeller. 

 

2.4. Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen utvecklades av lingvisten Norman Fairclough. Inom analysen 

betonas sociala och kulturella processer. Den diskursiva praktiken utgörs av ett producerande 

och konsumerande av texter. Genom dessa aktiviteter möjliggörs ett (om)formande av sociala 



Sofia Svensson 

 

8 

 

relationer och identiteter. Diskurser, i form av sociala praktiker, påverkar och påverkas av 

andra sociala dimensioner, strukturer och processer. Med andra ord: diskurser är både 

konstituerade och konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips 2000 ss 67-68). För att få till 

stånd en gedigen diskursanalys behöver man tillämpa både textanalys och social analys 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 72). Den kritiska diskursanalysens ansats är att 

synliggöra samtida diskurser i syfte att verka för social förändring och jämlika 

kommunikativa, samhälleliga maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 69).   

 

2.5. Den tredimensionella diskursanalysen 

Fairclough gör inom den tredimensionella modellen åtskillnad mellan tre delar: 

(1) diskurs som text 

(2) diskursiv praktik 

(3) social praktik 

Den första dimensionen, att urskilja diskurs i text, innebär att man fokuserar den språkliga 

aspekten: att analysera grammatik och textuell struktur, återkommande ord och uttryckssätt. 

Diskursiv praktik rör produktion, distribution och konsumtion av texter. Frågor om vem som 

skriver texter, vem som tar del av dessa samt hur och varför detta sker är intressanta att 

besvara. Slutligen - den sociala praktiken. Denna praktik är en dimension till vilken diskurs 

som text samt diskursiv  praktik har en relation på så sätt att den sociala praktiken påverkar 

och påverkas av de textuella och praktiska dimensionerna. Diskurser är både konstituerande 

och konstituerade. Samhället påverkas av texter, och texter påverkas av samhället. 

Diskurserna avgör vad som är möjligt att uttrycka, och inte (Bergström & Boréus 2005 s 308). 

 

Kritiska diskursanalytiker söker genom sina analyser besvara följande frågor: 

- Hur kom den aktuella diskursen att få sin samtida mening? Innebörden eller andemeningen 

kan tidigare ha varit en helt annan eller obefintlig.  

- Hur konstrueras diskursen genom texter?  

- Vilken påverkan har diskursen på andra diskurser? Förekommer diskursiv kamp? 

- Hur/på vilket sätt är diskursen socialt meningsskapande? Det vill säga: hur påverkar diskurs 

som text den sociala praktiken? 

- Hur utnyttjar olika aktörer diskursen i strävan efter legitimitet och positionering? (Bryman 

2011 ss 483-485). 
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2.6. Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (u.å.) har sammanfattat forskningsetiska principer att beakta i skrivandet av 

exempelvis en uppsats. Ett viktigt övervägande att ta ställning till är den möjliga skada 

respektive nytta ens studie kan tänkas leda till. Min tanke är att eftersom artiklarna redan läses 

av allmänheten, och därmed inte är material jag själv åstadkommer, kan de etiska 

övervägandena blir andra än vad som blivit fallet om jag låt säga genomfört intervjuer. 

Personer som intervjuas garanteras anonymitet i studien, medan artikelförfattarna jag nu tar 

till hjälp själva publicerar sina namn i artiklarna och böckerna. Författarna har själva dragit 

gränsen för vad de vill offentliggöra och inte. Då källan till materialet är massmedia krävs ej 

samtycke, klargör Vetenskapsrådet.  

 

2.7. Reliabilitet, validitet och intersubjektivitet 

En viktig aspekt i uppsatsskrivandet är att ta hänsyn till sin texts giltighet (validitet) (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Validitet rör hur väl man besvarar de specifika frågeställningar 

som uppställts. För att få stånd hög validitet krävs att uppsatsens frågeställningar och 

metodval överensstämmer. Beroende av frågornas utformning är olika metoder tillämpbara. 

Ytterligare ett viktigt begrepp är reliabilitet. Då föreliggande metod är diskursanalys kan 

reliabiliteten sägas handla om hur noggrann jag som uppsatsförfattare är då jag bearbetar och 

tolkar materialet (artiklarna ur Socionomen). Kärnfulla citat ur råmaterialet, tidningsartiklarna, 

bidrar till att uppsatsens reliabilitet stärks. Ett genomgående argumenterande, förklarande, 

tydliggörande och möjliggörande av transparens, rörande stegen mellan material och analys, 

krävs. Intersubjektivitet innebär att min förståelse av texter inte bara är min utan delas också 

av andra. Mitt material, artiklarna ur Socionomen, skall kunna genomarbetas av en annan 

person varefter våra resultat och slutsatser jämförs. Min uppsats, och dess reliabilitet, skall 

tåla granskning (Bergström & Boréus 2012 s 41-43). 

 

Då jag analyserar vissa artiklar åsidosätter jag andra texter. Jag behöver problematisera mitt 

urval. Hur kommer det sig att jag anser just dessa och inte andra artiklar vara adekvata för 

min studie? Hade andra texter valts ut kanske annorlunda diskurser framträtt. De diskurser jag 

urskiljer och tolkar på ett visst sätt är inte med säkerhet desamma som en annan 

uppsatsförfattare skulle identifiera och definiera som för studien användbara. För att läsare 

skall kunna betrakta min uppsats innehåll som förståeligt, motiverat och av hög validitet krävs 

att jag kontinuerligt återkopplar till mina frågeställningar. 
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Det finns en risk att jag själv reproducera existerande diskurser. Av denna anledning måste 

jag vara uppmärksam på hur jag uttrycker mig. Jag vill undvika att oavsiktligt använda 

samma språk och inta liknande synsätt som artikelförfattarna. Den kritiska diskursanalysen 

fordrar att jag i egenskap av uppsatsförfattare förhåller mig kritisk till mitt material och de 

diskurser som framträder. Min uppgift är inte att sätta fingret på någon slags sanning, utan 

analysera på vilket sätt artikelförfattarna genom sitt språkbruk söker konstruera en del av 

”verkligheten”. Hur jag, i form av uppsatsförfattare, analyserar diskurser är ofrånkomligen 

subjektivt till följd av den förförståelse jag har. Min uppfattning kring vad specifika ords 

sammansättning betyder kan skilja sig från andra människors tolkningar. Detta måste jag vara 

medveten om. Så länge jag argumenterar för de slutledningar jag kommer fram till möjliggör 

jag ett bibehållande av min studies trovärdighet. 

 

2.8. Kritik av diskursanalysen som metod 

Eventuella brister inom diskursanalysen som tillvägagångssätt implicerar inte att den är 

ovetenskaplig. Analysens socialkonstruktivistiska grund innebär att det i analysen inte finns 

strävan att framställa en objektiv sanning om verkligheten. Däremot kan jag i urskiljandet av 

diskurser inse närvaron av uttryckssätt i text som i sin tur påverkar normer för hur människor 

interagerar med varandra, ”i verkligheten”, utanför facktidningars artiklar. Vi socialarbetare 

bär den textuella diskursens påbud och ramar i vårt medvetande även när vi läst klart 

Socionomen och lagt den åt sidan. De diskurser vi tar för självklara understödjer de 

rättesnören vi förhåller oss till i det dagliga sociala arbetet. 

 

3. Kunskapsproduktion inom området 

3.1. Inledning   

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning under följande rubriker: 

- ”Alkoholdiskurser under 1900-talet” 

- ”Alkoholdiskursen ur ett medicinskt perspektiv” 

- ”Individ och samhälle” 

- ”Bruk och missbruk”  

- ”Missbruksvården” 
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Dessa teman framträdde efter viss bearbetning av materialet. Tillsammans utgör kapitlen en 

helhetsbild av en diskurs olika delar, så tillvida att de berör aspekter som tid, plats, makt, 

kategoriseringar samt föreställningar om normalitet och avvikelse. ”Alkoholdiskursen ur ett 

medicinskt perspektiv” är ett kort stycke som genom att alls framläggas påminner läsaren om 

att det jämte det sociala synsättet finns ett medicinskt perspektiv. Den medicinska 

utgångspunktens presentation medvetandegör tanken om att diskurser ofta är del i en 

diskursiv kamp. Eftersom Socionomen är en tidning som berör socialt arbete faller det sig 

dock naturligt att denna uppsats till största del består av texter vilka betraktar problemet ur en 

social synvinkel. Avsnittet ”Alkoholdiskurser under 1900-talet” belyser hur diskurser 

förändras över tid. Häri tydliggörs den växelverkan som sker mellan den avgränsade 

alkoholdiskursen å ena sidan respektive samhällets ekonomiska och politiska villkor å andra 

sidan. Under de tre återstående rubrikerna ”Individ och samhälle”, ”Bruk och missbruk” samt 

”Missbruksvården ” berörs makt, normer, kategoriseringar samt ett ”vi-och-de”-tänkande. 

Samtliga dessa nyckelord återkommer i artiklarna ur Socionomen i 5. Resultat och analys 

som vi skall se.  

 

3.1.1. Alkoholdiskursen ur ett medicinskt perspektiv 

Boken Leva med beroende: om alkohol- och drogmissbruk och hur man tar sig ur det är 

skriven av Pia Mattzon. Under skrivandet har Mattzon, i egenskap av frilansjournalist, tagit 

hjälp av forskare och läkare vid Sahlgrenska akademin samt Göteborgs universitet. I boken 

klargörs distinktionen rörande riskbruk, missbruk och beroende på följande vis: riskbruk 

beskrivs som ”alkoholkonsumtion som är så stor att den riskerar att övergå i missbruk” 

(Mattzon 2007 s 12). Missbruk är en term som beskriver ett tillstånd, skadligt bruk, som kan 

vara inledningen till ett beroende. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, skall minst tre av 

följande sex kriterier vara uppfyllda för att en person skall kunna sägas lida av 

alkoholberoende: 

- ”Ett starkt behov, ’sug’, eller tvång att dricka alkohol” 

- ”Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen” 

- ”Toleransökning, det vill säga att personen tål, eller behöver, mer av preparatet än 

tidigare” 

- ”Abstinenssymtom” 

- ”Tilltagande ointresse av andra saker på grund av alkohol” 

- ”Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador” 
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 Frågorna skall besvaras med beaktande av hur situationen ser ut i dagsläget och ett år bakåt i 

tiden (Mattzon 2007 ss 26-27).  

 

3.1.2. Alkoholdiskurser under 1900-talet 

Alkoholmissbruk och alkoholberoende har genom tiderna betraktats på olika sätt. Hans 

Swärd, professor i socialt arbete, presenterar en historisk exposé i sin artikel ”Alkoholistlagen 

100 år - Hur synen på alkoholism förändrats under 1900-talet”. År 1913 antogs lagen om 

behandling av alkoholister. Denna lag var en tvångslag som omfattade ”könssjuka”, 

prostituerade samt alkoholmissbrukare. Syftet var dels att avskräcka den berörde individen 

från ett destruktivt leverne, genom hotet om tvång, dels bibehålla moralen hos befolkningen i 

stort. Motsvarigheten till dagens behandlingshem var under den här tiden så kallade 

arbetsanstalter där tanken var att alkoholmissbrukare skulle omformas och ”uppfostras” till 

nyktra, samhällsdugliga medborgare. Vid den här tiden och fram till år 1955 tillämpades 

motbokssystemet. Detta system innebar en alkoholransonering. Beroende bland annat av 

klass, inkomst, ställning och kön beviljades människor inhandla en specifik mängd alkohol. 

Läkare Ivan Bratt (1878-1956), motbokens ”fader”, menade att alkoholism närmast kunde 

beskrivas som en vanart, ett avvikande beteende. Bratt förkastade föreställningen om 

alkoholism som ärftlig sjukdom till förmån för ett socialt synsätt. Under 1960-talet och ett 

decennium framåt i tiden dominerade således den sociala förklaringen. Den allmänna 

uppfattningen var att anledningen till och risken för alkoholism återfanns i en destruktiv när- 

och samhällsmiljö snarare än berodde av arvsanlag. Lag (1981:1243) om vård av missbrukare 

i vissa fall innebar bland annat en ökad tilltro till närhetsprincipen. Missbruksvården leddes i 

kommunal regi, för att möjliggöra en lokalt anpassad behandling. Under 1980-talet lades vikt 

vid strukturella förklaringsmodeller och förebyggande arbete, som syftade till att stävja risk- 

och missbruk av alkohol. Tron att människor på frivillig väg kunde nå nykterhet vann mark. 

Som motvikt inrättades år 1993 Statens institutionsstyrelse och med den följde möjligheten att 

tillgripa tvångsvård då så behövdes. Den statliga institutionsvården skulle råda bot på 

kommunernas, som man såg det, oförmåga att ansvara för missbruksvården. Om 2000-talet 

skriver Swärd inte många ord, men nämner att kvinnors missbruk fortfarande anses 

allvarligare och mer stigmatiserat än mäns destruktiva alkoholvanor, samt att 

anhörigperspektivet fått fäste i alkoholmissbrukdiskursen (Swärd 2016 ss 22-26). Det kan 

tyckas märkligt att missbrukvårdens riktlinjer förändras helt, från kommunal till statlig regi, 

som under 1980- och 1990-talen. Den genomgripande förändringen genomfördes från ett 
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årtionde till ett annat. För att förstå dessa tvära kast måste ett makroperspektiv anläggas. På 

samma sätt som andra delar av samhället påverkas, och omstruktureras, förändras också 

(missbruk)vården till följd av landets rådande ekonomiska och politiska läge. 

 

Utöver motsättningen mellan förespråkare för arv (medfödd riskfaktor) eller miljö (strukturell 

förklaring) som orsak till alkoholproblem nämner Swärd andra viktiga följdfrågor. Skall 

alkoholmissbruk definieras som ett medicinskt eller socialt problem? En fråga för sjukvården 

eller de sociala myndigheterna? (Swärd 2016 s 25). Givetvis kan verksamma inom det 

omvårdande respektive sociala arbetet samverka men beroende av den samtida, hegemoniska 

diskursen bemöts människor med alkoholmissbruk på specifika sätt. Bemötandet är avhängigt 

huruvida problemet anses vara av social eller medicinsk natur. Hur behandling utformas hör 

samman med uppfattningen om missbrukarens ansvar för uppkomsten och upphörandet av det 

skadliga alkoholbruket. Med några få ord kan man summera det ovan anförda på följande vis: 

medicinskt sett kan människor inte ”rå för” att de hänfaller åt missbruk då de genetiskt löper 

större risk att bli beroende. Den sociala modellen tillerkänner riskfaktorer som destruktiv 

närmiljö och strukturella orättvisor större betydelse.  

 

3.1.3. Individ och samhälle 

Människor med en oproblematisk relation till alkohol kan sägas tillhöra vad som kallas 

drinking culture: en kultur i vilken förhållningssättet att alkohol kan vara en positiv del, i 

gemenskap med andra människor, råder. Jämte detta begrepp finns drunken cultures som 

belyser alkoholens negativa sidor. Dessa båda ”kulturer” presenteras mer utförligt nedan. 

Inom den rådande alkoholkulturen i ett land finns normer kring hur och när alkohol kan eller 

bör konsumeras. Att berusa sig är för många människor, särskilt ungdomar, ett mål i sig. Fylla 

betraktas inte som en fara att undvika utan snarare ett eftersträvansvärt tillstånd (Keane 2009 s 

136). Å andra sidan betraktas människors, i vissa fall, riskfyllda alkoholkonsumtion ur ett 

samhälleligt perspektiv som ett social-medicinskt problem. Helen Keane, docent i sociologi 

vid Australian National University, belyser i sin artikel ”Intoxication, harm and pleasure: an 

analysis of the Australian National Alcohol Strategy” som sagt begreppen drinking cultures 

respektive drunken cultures. Drinking culture förklaras av henne som acceptabla och 

förväntade sätt att inta alkohol. Exempelvis i mindre mängd, till mat och i goda vänners lag. 

Drunken culture, å andra sidan, utgörs av människors destruktiva alkoholvanor. Dessa 

personer kanske uppträder berusat på offentliga platser, stör ordningen eller ådrar sig psykiska 
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eller fysiska problem som en följd av alkoholkonsumtionen. På lång eller kort sikt finns risk 

att personerna med alkoholrelaterade skador belastar sjukvården och innebär en kostnad för 

samhället (Keane 2009 s 136-137).   

 

Robin Room, professor i sociologi och tidigare verksam vid Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning (SORAD), framlägger i sin rapport ”Stigma, social inequality and 

alcohol and drug use” den stigmatiseringsprocess som omgärdar personer med risk- eller 

missbruksförhållande till alkohol. Room beskriver utanförskapelsen på mikro-, meso- och 

makronivå. Den berördes familj och vänner kan utöva social kontroll över personen, parallellt 

med att hen också berörs av politiska beslut till följd av hur verksamma inom statliga organ 

förhåller sig till missbruksfrågan. Vidare problematiseras alkoholism kopplat till den 

samhälleliga, sociala ojämlikhet som råder. Innebär lågt ekonomiskt och socialt kapital 

riskfaktorer att försättas i missbruk? (Room 2005 s 143). Författaren beskriver det 

moraliserande som kan ske kring alkoholbruk. Exempelvis beskrivs champagne på bröllop 

eller en vinflaska som delas under en familjemiddag som uppskattade inslag under 

tillställningarna. Vid dessa tillfällen är alkoholintag ”berättigat”. Detta, att alkoholkonsumtion 

sker i sällskap av nära och kära som dryck till mat, är enligt Room en faktor som möjliggör att 

konsumtionen ses på med blida ögon. Gruppmedlemmarna inkluderar varandra, vilket innebär 

att den eller de som finns utanför gemenskapen exkluderas. En slutsats är att den person som 

intar alkohol på egen hand riskerar att framstå som offer för social exkludering och 

marginalisering (Room 2005 s 144). En person som beter sig på ett sätt som väcker anstöt hos 

sin omgivning riskerar att bli stigmatiserad och utstött. Det är inte handlingen i sig som utgör 

en risk utan snarare andra personers reaktioner. Vad som anses acceptabelt vid en specifik tid 

och plats kan fördömas så snart förutsättningarna förändras (Engdahl 2011 s 76).  

 

3.1.4. Bruk och missbruk 

Angela D. Macfarlane och Keith Tuffin, verksamma vid Massey University, återger i artikeln 

”Constructing the drinker in talk about alcoholics” intervjuade personers uppfattningar om 

vad som kan anses vara ett riskbruk av alkohol. Gemensamt för intervjupersonerna är att 

någon i deras närhet, exempelvis en släkting, lider av en riskabel alkoholkonsumtion. Ur 

samtalen framkommer att respondenterna anser att viljesvaghet samt brist på måttfullhet är 

delförklaringar till att utvecklandet av ett riskbruk sker. Människor bör under längre perioder 

förmå välja att avstå från att dricka, resonerar intervjupersonerna. Avhållsamheten betraktas 
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som ett bevis på att självkontrollen är större än ”suget” efter ett glas vin eller dylikt. Nyss 

nämnda tanke rörande beslutsamhet till trots tillstår en av respondenterna att hen själv ibland 

”tappar kontrollen” och dricker ett glas eller två för mycket på krogen. Trots detta anser hen 

sig inte bruka alkohol på ett riskfyllt sätt, eftersom hen kan begränsa dessa ibland stora 

alkoholintag till relativt sällan återkommande. Å ena sidan upprättas ett vi-och-de-tänkande, å 

andra sidan är intervjupersonerna noga med att understryka att alla som brukar alkohol 

potentiellt skulle kunna utveckla ett riskbruk. De riskfyllda alkoholvanorna kan få fäste i en 

människas liv till följd av att hen drabbas av skilsmässa, uppsägning eller en kris av annat 

slag. Personer som plötsligt tvingas handskas med nya, krävande situationer riskerar att börja 

dricka som en slags coping-strategi. Alkoholens avslappnande inverkan kan till en början 

lugna människor vars liv på ena eller andra sättet blivit övermäktigt (Macfarlane & Tuffin 

2010 ss 50-51).  

 

3.1.5. Missbrukvården 

I rapporten ”Moraliskt, medicinskt och socialt problem: syn på alkohol- och drogproblem” 

presenterar Jessica Palm, verksam vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning vid Stockholms universitet, en utredning som genomförts med respondenter i 

egenskap av personal inom Stockholms läns beroendevård. Undersökningen syftade till att 

klarlägga personalens syn på frågan om alkoholism är att betrakta som sjukdom eller ej. 

Ytterligare en fråga rörde i vilken grad klienterna kunde sägas vara ansvariga för uppkomsten 

av deras alkoholproblematik samt (upp)lösningen av densamma. De slutledningar läsaren kan 

urskilja i texten är att personalen betraktar alkoholmissbruk som ett social-medicinskt 

problem, dock med viss betoning på den sociala aspekten. Klienterna ansågs vara delvis 

ansvariga för sin situation och fullt ansvariga för att åter nå nykterhet. Vilka är då dessa 

personer som förväntas vara ansvarstagande gentemot sina alkoholproblem? Är det fråga om 

enskilda individer eller kan man tala om grupper? ”Beskrivning av tre klientprofiler inom 

svensk missbruksvård” är en artikel som rymmer följande kategoriseringar av 12 833 klienter 

identifierade mellan åren 2002 till 2008: 

- ”Narkotikaprofil” 

- ”Avgränsade alkoholproblem”  

- ”Alkohol och psykiska problem” 
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Dessa tre kluster har kunnat urskiljas med hjälp av ASI-intervjuer. ASI är en förkortning 

för Addiction Severity Index, och utgör ett intervjuinstrument som mäter alkohol- och 

narkotikarelaterade problem. Inbyggt i ASI finns förutbestämda frågor rörande fysisk 

hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, 

familj och umgänge samt psykisk hälsa (Socialvetenskaplig tidskrift 2012 s 201). Ur 

studien framkom att personerna som utgjorde kategorin ”Narkotikaprofil” till stor andel 

var yngre personer, med lägre utbildningar, ofta med psykisk ohälsa, som tidigare begått 

kriminella handlingar samt var första eller andra generationens invandrare från icke-

nordiska länder jämfört med personerna i de andra två kategorierna. Den typiske klienten 

inom ”Avgränsade alkoholproblem” var svensk, med fast arbete, barn och utan känd 

psykisk ohälsa. ”Alkohol och psykiska problem” bestod till övervägande del av kvinnliga 

klienter. Undersökningen genomfördes som del i ett led att möjliggöra mer effektiv och 

anpassad behandling. Klienternas särskiljande drag kan innebära att individerna har olika 

behov i mötet med missbruksvården. Bakom denna artikel står fem författare verksamma 

dels vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet, dels vid Boston University 

School of Social Work.   

 

4. Teori 
4.1. Inledning  

I boken Diskursanalys i praktiken beskrivs diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Börjesson & Palmblad 2007 s 13). Vidare förklaras att uppsatsskrivare måste 

fundera över vad de vill få ut av sin studie. Diskursanalys är en lämplig metod om 

uppsatsförfattaren ”vill veta hur vår kunskap om det som ’är’ görs eller konstrueras socialt 

och språkligt” (Wreder 2007 s 50). Nedan presenteras diskursteori samt de diskursteoretiska 

begreppen transivitet, modalitet, element, moment och nodalpunkt.  

 

4.2. Diskursteori 

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe konstruerade under 1980-talet 

teoribygget diskursteori. En bärande tanke inom teorin är att definitioner av samhället, och 

fenomen inom det, ständigt formas och omformas. Relationer, institutioner, sätt att tala om 

ämnen och så vidare är sociala konstruktioner som aldrig är låsta eller fixerade (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s 32).  
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4.2.1. Diskursteoretiska begrepp  

I Winther Jørgensen och Phillips bok Diskursanalys som teori och metod presenteras 

transitivitet och modalitet som två viktiga grammatiska element. Transitivitet berör den 

passivitet eller aktivitet som kan urskiljas i texter. Framställs personer som subjekt eller 

objekt? Hur ser sambandet ut mellan olika fenomen och handlande eller icke-handlande 

människor? Ett exempel som Winther Jørgensen och Phillips presenterar är ”50 

sjuksköterskor avskedades igår”. I en sådan mening uteblir information om vem som fattat 

beslut om uppsägningarna. Att analysera transitivitet innebär att man intresserar sig för de 

ideologiska konsekvenser olika framställningssätt och språkbruk kan ha. I fallet med de 

avskedade sjuksköterskorna var följden ett tydligt frånsägande av ansvar (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000 s 87). 

 

I boken Diskursanalysen i praktiken beskrivs begreppet modalitet. Detta nyckelord kan 

kortfattat förklaras som det sätt på vilket författaren av en text förhåller sig till det hen skriver. 

Hen kan uttrycka sig med säkerhet eller vara tvekande i sin framtoning. Då jag undersöker 

artiklarna i Socionomen vill jag i så stor utsträckning som möjligt är åsidosätta mina egna 

förhållningssätt och möjliga fördomar till förmån för vad artikelförfattarna själva framlägger i 

sina texter. I Diskursanalysen i praktiken presenteras vad som krävs för att en diskursanalys 

skall kunna kallas deltagar-orienterad. Ett viktigt kriterium är att uppsatsförfattaren intar en 

observerande roll och låter aktörerna i textmaterialet själva ange vad som konstrueras som 

meningsskapande och relevant. Olika sätt att uttrycka sig kallas påståendetyper och finns 

inordna i en hierarki där Typ 1 motsvarar ordval som ”kan vara” och ”sannolikt” medan ”har” 

och ”är” återfinns inom kategorierna Typ 4 och 5 (Wahl 2007 ss 203-205). 

Modalitetsmarkörer är ord som betecknar graden av övertygelse (som ”är”) eller osäkerhet 

(som ”kan vara”). Att analysera faktakonstrueranden kan vara ett användbart sätt att närma sig 

förståelse av diskurser. I vissa delar av diskursen kan man uttala sig med hög grad av 

säkerhet, medan tveksamhet präglar en annan del. ”Analyser av modalitet fokuserar talarens 

grad av instämmande i (’affinitet’ med) en sats” adderar Winther Jørgensen och Phillips i 

Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s 87). För att 

förtydliga: modalitet rör uttryckssätt medan affinitet handlar om hur väl skribenten instämmer 

i vad hen skriver.  
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Element, moment och nodalpunkt  

Då en specifik diskurs efter diskursiv kamp blir den rådande, sker artikulation. Detta innebär 

att tecken (ord) som tidigare varit vaga eller mångtydiga får en bestämd mening. Ett tecken 

som ännu inte preciserats kallas element, medan de artikulerade tecknen är moment. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s 33). Elementen och momenten är positionerade i förhållande till 

diskursens tongivande nodalpunkt(er). Nodalpunkten i denna uppsats skulle kunna sägas vara 

”Alkoholmissbruk”. Till punkten ”Alkoholmissbruk” relaterar andra ord och får tack vare 

nodalpunkten sina särskilda innebörder. Element (mångtydiga ord) är bland andra 

”behandling”, ”tomhet” och ”begär”. Dessa ord återfinns inom olika diskurser. ”Behandling” 

exempelvis, kan hänsyfta på vitt skilda problem att hantera. Häri fokuseras 

”missbrukbehandling”.  Exempel på moment ur Socionomens artiklar (ord med avgränsad 

betydelse) är, som vi skall se, ”hemlös”, ”alkoholist” och ”misshandlad”. Här presenterade jag 

tre ord i vardera kategori, men såsom jag förstår det består artiklarna i sin helhet till 

övervägande del av element, såsom ”förmåga”, ”ansvar”, ”skuld”. Vari består ansvaret, 

exempelvis? ”Ansvar” återfinns inom en mängd diskurser och hänsyftar på olika aspekter 

såsom exempelvis kollektivt, individuellt, moraliskt eller juridiskt ansvar.  

 

5. Resultat och analys 

5.2. Artikelpresentation och tematisering 

Nedan presenteras nitton artiklar ur Socionomen vilka berör aspekter som kön, ålder och 

ekomiskt samt kulturellt kapital i förhållande till problematiskt alkoholbruk.  

 

Djursholm (5/2013). ”En artikel om sociala problem i Djursholm”.  

Att själv fixa drogfriheten – om klientdriven rehabilitering (3/2004). ”Basta 

Arbetskooperativ och Länkarna Johanneshov som driver rehabiliteringscentra för 

missbrukare”. 

Att avväpna missbruket (7/2004) ”Intervju med Valerie DeMarinis, psykoterapeut och 

psykolog vid Beroendecentrum vid Karolinska Institutet”. 

’Lusthus’ för missbrukare väcker känslor i Värnamo (7/2005). ”Med anledning av att det 

byggts ett lusthus avsett för missbrukare i närheten av Systembolaget i Värnamo”. 

Strukturerad öppenvård viktig behandlingsform (7/2006) ”Kognitiv beteendeterapi inom 

den socialtjänstbaserade missbrukarvården”.  
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För nittio procent av de kvinnor jag har mött har misshandeln varit inkörsport till 

missbruket (2/2007) ”En artikel om parrelationer och hälsa”. 

Attityderna måste förändras! (3/2007). ”Projektet ’Ansvarsfull alkoholservering på 

restaurangerna’”. 

Bland frusna flickben och smutsiga sovsäckar – en natt i Stockholm city (8/2007) 

”Rapport från en fredagsnatt: hemlösa, prostitution och berusade ungdomar”. 

Ensamstående man med alkoholmissbruk: skillnaden i bemötande kan bero på vilken 

ställning mannen har på arbetsmarknaden (2/2008) ”En artikel om alkoholmissbrukande 

män och deras relation till arbete och familj”. 

Livsfilosofin är tolvstegsbehandlingens kunskapsbas (1/2009) ”En artikel om Anonyma 

Alkoholister (AA), tolvstegsbehandlingen och missbrukarvården”. 

Socialbidragstagare med alkoholproblem – vad gör socialtjänsten? (3/2009) ”Studie av 

olika metoder i bemötandet av klienter med alkoholproblem”. 

”Man behöver inte supa när man har någonstans att bo” (5/2009) ”En artikel om 

Södervärns lägenhetsboende för hemlösa i Malmö”. 

Julen – en utmaning för den alkoholberoende familjen (8/2009) ”Patrik Karlsson vid 

Stockholms universitet problematiserar tonåringars och vuxnas alkoholmönster”. 

Pensionsåldern – stor risk för ökat alkoholmissbruk (2/2012) ”En artikel om åldrande och 

psykisk ohälsa som riskfaktorer för alkoholmissbruk”. 

Äldre kvinnor dricker mer – och skäms (2/2012) ”Biståndhandläggare Monica Kandelins 

utsaga om tabubelagda alkoholvanor”. 

De glömda barnen (2/2015) ”Angående forskning om barn till missbrukande föräldrar”. 

Ett finare drickande (3/2016) ”En artikel om Vuxenenheten, Östermalms 

stadsdelsförvaltning, och skillnaderna mellan att som socialsekreterare arbeta med 

alkoholmissbrukare på Östermalm respektive i Tensta”.  

Unik studie om bag-in-box (3/2016) ”En artikel om vilka kategorier människor som 

konsumerar, respektive inte konsumerar, lådvin”.  

Vårdsegregationen består (3/2016) ”Företagets behandling av alkoholister. Intervju med 

blanda andra Tobias Sahlin, behandlingschef”.  

 

5.2.1. Överklassens alkoholmissbruk 

En av Sveriges mest segregerade förorter och dess sociala problem presenteras i artikeln som 

kort och koncist namngivits ”Djursholm” (5/2013). I likhet med andra orter i Sverige har även 
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denna plats sina problematiska aspekter. Som exempel ges ”vårdnadstvister, alkoholmissbruk 

– särskilt hos ungdomar, kvinnopensioner och höga stressnivåer”. Till skillnad från mer 

ekonomiskt utsatta områden är det här möjligt att i större utsträckning hålla problem i det 

fördolda. Margareta Heimer, socialdirektör i Danderyd, framhåller att ”Man kan hålla sitt 

missbruk vid liv länge på grund av sina pengar” och fortsätter ”fast det dröjer länge innan folk 

söker hjälp”. I ett annat stycke i artikeln beskrivs hur det på Viktor Rydbergs gymnasium i 

Danderyd årligen genomförs en ”Champagnegalopp” vars syfte är att eleverna skall tömma 

flaskornas innehåll över varandra. Med en sådan inställning till alkohol, som en festlig och 

god del av livet, kan det vara svårt att inför sig själv erkänna ett begynnande missbruk. 

Sammanfattningsvis: i denna artikel framläggs en social, eller kulturell, förklaring till 

alkoholmissbruk.   

 

I artikeln ”Ett finare drickande” (3/2016) återfinns följande två citat ”Om vi förr i tiden 

förfasade oss över arbetarklassen som dränkte sorger i sprit och brännvin så är medel- och 

överklassens alkoholintag idag långt ifrån problemfritt” och ”Först och främst kanske de 

dricker för att det är festligt, sedan för att varva ner, lindra ångest eller måhända för att kunna 

somna”. Det första citatet präglas av stark modalitet: att medel- och överklassens 

alkoholkonsumtion ”är” problematisk presenteras som ett faktum. Den onda spiral som 

beskrivs i det andra citatet ger uttryck för svag modalitet: ”måhända” används alkohol i syfte 

att dämpa ångest eller somna in för natten. 

 

5.2.2. Missbruksvård 

I reportaget ”Vårdsegregationen består” (3/2016) beskrivs hur tjugo procent av klienterna med 

alkoholproblematik på eget initiativ sökt sig till det behandlingshem texten handlar om. 

Denna grupp personer bekostar själva sin vård. Citatet ”Det kan finnas skäl till det, till 

exempel att man inte vill ha kontakt med socialtjänsten” har låg modalitet till följd av den 

osäkerhet ordet ”kan” innefattar. Vidare belyses i texten undersökningsresultat som visar att 

en övervägande andel av personerna som står under behandling hellre kontaktar landstinget än 

socialtjänsten om de upplever sig ha alkoholproblem. ”Det talar för att de ser 

alkoholberoendet som en hälso- och sjukvårdsfråga snarare än ett socialt betingat problem”. 

Denna åskådning ligger rätt i tiden. 1960- och 1970-talens syn på missbruk som socialt 

problem, en konsekvens av ojämlika samhällsstrukturer, har ersatts av en individualistisk syn 

på alkoholproblem.  
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Anledningen till viljan att sluta dricka kan variera från person till person. Det är inte säkert att 

nykterheten i sig är ett mål, utan snarare vad ett liv utan alkohol kan innebära arbets- eller 

relationsmässigt. ”Motivationen gäller kanske inte att sluta dricka utan att behålla jobbet eller 

att hålla ihop äktenskapet” är ett citat med låg modalitet till följd av ordet ”kanske”. 

Artikelförfattaren till ”Vårdsegregationen består” (3/2016) uttrycker sig försiktigt angående 

människors möjliga tankar inför det nyktra livet. Strävan efter ett liv utan alkohol kan föregås 

av olika ambitioner beroende av huruvida de berörda personerna lever relativt välordnade liv 

eller är människor utan låt säga vare sig arbete eller närstående familj. Alkoholen kan ha 

kommit att bli en ”vän”, en kortsiktig trygghet, då ingenting annat verkar hjälpa mot 

exempelvis tristess eller ångest. (Det känslomässiga bandet till alkoholen beskrivs även i 

boken Leva med beroende: om alkohol och drogmissbruk och hur man tar sig ur det. En 

vanlig tanke hos personer med problematiskt alkoholbruk är önskan att eliminera alkoholens 

negativa konsekvenser, men samtidigt behålla de positiva aspekterna (Mattzon 2007 s 171).  

 

Ett stycke i ”Vårdsegregationen består” presenterar ett synsätt på distinktionen mellan 

”riskbruk”, ”missbruk” samt ”beroende”. Citatet lyder  ”Att skilja mellan missbruk och 

beroende kan vara klargörande. Det förra är ett riskbruk och det senare en sjukdom” I artikeln 

”De glömda barnen” (2/2015) beskrivs risk- och missbruk på följande vis ”riskbruk indikerar 

en konsumtion i riskzonen medan missbruk indikerar en medicinsk diagnos”. Med andra ord: 

tillståndens innebörder kan variera en aning beroende på vem man frågar.  

 
I artikeln ”Livsfilosofin är tolvstegsbehandlingens kunskapsbas” (1/2009) återges ett 

medicinskt synsätt på alkohol! Läkaren dr. Silkworths (1873-1951) mening var att alkoholism 

skulle betraktas som en sjukdom, en allergi. Silkworths utlåtande om sina patienter citeras av 

artikelförfattaren på följande vis ”Detta verkligt pockande begär är begränsat till denna grupp 

av individer och visar sig aldrig hos den vanliga tillfällighetsdrickaren. Dessa allergiska 

människor kan aldrig utan risk förtära alkohol i någon form”. Frågan om en medicinsk 

alkoholdiskurs väcks tack vare att artikelförfattaren viger sin text åt Silkworth och ”Anonyma 

alkoholister” (AA). AA:s övertygelse är att en person som en gång varit alkoholist inte kan 

lära sig att dricka måttligt utan måste praktisera fullständig avhållsamhet. 

 

I artikeln ”Strukturerad öppenvård viktig behandlingsform” (7/2006) står att läsa ”Flertalet 

som har problem med alkohol eller narkotika berättar om stor ensamhet, skam och skuld inför 

de konsekvenser som missbruket medfört både för dem själva och inte minst för den närmaste 
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omgivningen”. Genom diskussioner och egna reflektioner kring det egna drickandet skall den 

missbrukande personen få större förståelse för sina handlingsmönster. Citatet ”Deltagarna 

tränas på så sätt i att bli medvetna om sitt beteende och att själva ta ansvar för sin situation”. 

Med andra ord: varje människa råder själv över sina problem, samt framför allt över sina 

möjliga framsteg. Denna uppfattning är starkt förankrad i vår samtida kulturellt normativa, 

individualiserade föreställning om människors egna ansvar för sina livsprojekt. 

 

5.2.3. Mötet mellan klient och socialarbetare 

Missbrukande män och deras situation rörande förväntingar från eventuell familj samt 

arbetsplats beskrivs i artikeln ”Ensamstående man med alkoholmissbruk: skillnaden i 

bemötande kan bero på vilken ställning mannen har på arbetsmarknaden” (2/2008). I denna 

text finner vi citatet ”Socialsekreterare i studiens fokusgrupper var ofta uppgivna när det 

gällde äldre män med långvarigt missbruk”. Som skäl anges att dessa män inte räknas som 

arbetssökande och att de därigenom har få eller obefintliga ”nykterhetskrav” ställda på sig. 

Alkoholkonsumtionen blir problematisk då drickandet hotar personens sociala eller 

arbetsmässiga situation, resonerar de i artikeln berörda socialarbetarna. Vidare framläggs att 

män utan familj måste uppbåda motivation till nykterhet ur sitt inre då förväntningar från barn 

och partner inte finns. Å andra sidan är de verksamma inom socialtjänsten medvetna om att 

förändringsarbete inte alltid är en okomplicerad process. I artikeln står skrivet att 

”socialtjänsten hjälper dem man kan nå, inte nödvändigtvis de som är i störst behov av hjälp”. 

Arbete och missbruk är nyckelord även i artikeln ”Att själv fixa drogfriheten – om 

klientdriven rehabilitering” (3/2004). Här belyses frigörande respektive förtryckande arbete. 

Dåtidens arbetsstugor och spinnhus för tankarna till det okvalificerade arbete människor idag 

tvingas utföra för att beviljas ekonomiskt bistånd, menar artikelförfattaren. Det frigörande 

arbetet, å andra sidan, anses av arbetstagarna som utvecklande. ”Frigörelse” respektive 

”förtryckande” kan sägas motsvara”Integritet” respektive ”Omsorg/kontroll”: begrepp som 

belyses i artikeln ”Socialbidragstagare med alkoholproblem – vad gör socialtjänsten?” 

(3/2009) . Hur klienter bemöts av socialarbetare har betydelse för hur de förstnämnda 

upplever sin egen självständighet och kapacitet. Hur skall en ”empowering” och stärkande 

kontakt socialarbetare och klient emellan upprättas utan att inslag av paternalism och 

moraliserande förekommer? Hur kan motivation till nykterhet upprättas? Artiklarna belyser 

den fina balansgång det sociala arbetet, och relationerna inom det, innebär.  
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I artikeln ”Socialbidragstagare med alkoholproblem – vad gör socialtjänsten?” (3/2009) 

diskuteras socialarbetares plikt att i varje möte med en klient avväga vilket behov klienten har 

av dels ”Omsorg/kontroll” dels ”Integritet”. Arbetssättet är i många fall relationsbaserat 

varför det är viktigt att socialarbetaren kontinuerligt intar ett maktperspektiv för att stävja å 

ena sidan en förmyndarmentalitet och å andra sidan underlåtenhetsmakt, det vill säga att avstå 

från att hjälpa. Artikeln är ett resultat av fokusgruppintervjuer med socialarbetare som hade 

det gemensamt att deras arbetsuppgift var att fatta beslut om försörjningsstöd. En grundsats 

för socialarbetarna tycktes vara vikten av att klienternas höll sig över ytan arbets- och 

inkomstmässigt. ”Detta var den enda moraliska aspekt som lades på klientens 

alkoholkonsumtion; att det inte får gå ut över förmågan att försörja sig själv”, skriver 

artikelförfattaren. Detta citat inger känslan av att man bortser från klienternas sociala läge och 

psykiska hälsa till förmån för hur den arbetssituationen ser ut. I och för sig kan en KAN en 

god yrkesmässig utveckling innebära att även personernas övriga livsområden präglas av 

konstruktivitet, men det är inte en självklarhet.  

 

5.2.4. Medelklassens alkoholmissbruk 

I artikeln ”Julen – en utmaning för den alkoholberoende familjen” (8/2009) står att läsa hur 

ungdomar i vissa fall lockas av tanken på den befriande och positiva aspekt alkohol kan 

medföra. Att alkohol inte enbart innebär risk utan också njutning, även bland vuxna 

konsumenter, skildras medelst citatet ”I själva verket är det nog så att många 

alkoholmissbrukare, kanske de allra flesta, har utvecklat ett missbruk därför att de tycker 

mycket, för mycket, om alkoholen och dess effekter”. Ordet ”nog” klargör att citatet är av låg 

modalitet. Det rör sig alltså om en spekulation kring drivkrafterna bakom en tilltagande 

konsumtion. Måhända uttrycker sig artikelförfattaren med försiktighet eftersom hen 

potentiellt riktar sig till alla som brukar alkohol. Implicit innebär citatet att vem som helst som 

blir för förtjust i alkohol löper risk att utveckla ett missbruk. Uttryckssättet andas en ”det kan 

bli för mycket av det goda”-stämning som verkar avdramatiserande inför missbrukets 

tillkomst. Återigen åberopas ett socialt eller kulturellt synsätt. Människor förväntas förmå 

bibehålla rimliga och väl avvägda alkoholmönster.  

 

”Pensionsåldern – stor risk för ökat alkoholmissbruk” (2/2012) är en artikel i vilken följande 

meningar återfinns ”Det handlar inte sällan om människor som har druckit mycket under ett 

långt liv, och som i samband med pensioneringen hamnar i ett eskalerande missbruk. Det 

uppstår en tomhet. Ramarna i vardagen har försvunnit”. Citatet vittnar om människor som till 
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följd av åldrande, och därigenom förändringar arbetsmässigt, drabbas av livskris. Det 

destruktiva läget kan vidare utvecklas till depression, belyser artikelförfattaren. De äldre 

försöker därefter döva sina depressiva känslor och tankar medelst alkohol. Även i artikeln 

”Att avväpna missbruket” (7/2004) skall vi se att destruktiva känslor kan utlösa ett behov av 

något som tröstar, exempelvis alkohol, även hos yngre personer. 

 

5.2.5. Kvinnor och alkohol 

Artikeln ”Äldre kvinnor dricker mer – och skäms” (2/2012) inleds med ”Att äldre kvinnor 

dricker är tabubelagt. De ska ju vara en gullig farmor eller mormor, säger socionomen Monica 

Kandelin”. Både artikelns namn och citatet ger uttryck för hög grad av modalitet. Att 

understryka äldre kvinnors roll som mor- eller farmödrar kan vara ett sätt att påpeka att ett 

problematiskt alkoholbruk påverkar inte bara den som dricker, utan också dennes omgivning, 

såsom barn och barnbarn. Mellan raderna återfinns andemeningen att man inte kan vara en bra 

mormor om man dricker alkohol. I artikeln ryms också citatet ”Alkoholmissbruk bland äldre 

ser ut att vara ett växande problem” vilket står för låg modalitet. ”Det är en så ovanlig tanke 

att äldre kvinnor dricker, att det inte finns med i vårdens tankesätt. Läkaren går igenom alla 

sjukdomar som de har [...] men säger ingenting om drickandet. Det är skillnad om det gäller 

män, då döljs det inte på samma sätt”. Här visas prov på hög modalitet. Även anledningen till 

varför äldre kvinnor kan utveckla en problematisk konsumtion fastslås genom citatet ”de är 

ensamma och isolerade [...] de dricker för att dämpa sin ångest”. 

 

I artikeln ”Att avväpna missbruket” (7/2004) beskrivs hur globaliseringen kan vara en 

anledning till att människor kan känna sig vilsna och identitetssökande. Ett citat i artikeln 

lyder som följer ”Allt fler kvinnor med ett – till det yttre välordnat liv har, oftast på ett 

omedvetet sätt, börjat missbruka alkohol och andra droger för att hantera sina liv”. Om frågor 

kring vem man är och vad man vill i livet blir övermäktig kan alkohol vara en ”hjälp” 

människor tar till för att döva en inre tomhet. Modaliteten i citatet är stark: kvinnor har börjat 

missbruka alkohol för att hantera sina liv. I artikeln föreligger en social, eller kulturell, 

förklaring till missbruket. Vilsenhet, tomhet, ensamhet och dessa tillstånds koppling till 

alkohol som ”lösning” berörs även i artikeln ”Attityderna måste förändras!” (3/2007). Inträdet 

i EU har medfört att Sveriges alkoholpolitik blivit mindre restriktiv än förr. Detta faktum 

belyser artikelförfattaren och fortsätter ”Samtidigt betonas i samhällsdebatten den enskildes 

eget ansvar mer än tidigare”. Ytterligare ett citat lyder ”Omsorgen om en utsatt människas 
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hälsa är inte bra alla gånger”. Båda citaten är av hög modalitet. Artikelförfattarens ansats med 

sin text är, som titeln avslöjar, att förändra synen på alkohol. Citaten präglas av en slags 

frustration: en önskan om att vi skall börja ta alkoholens skadeverkningar på större allvar och 

i framtiden i större utsträckning hjälpa utsatta människor. Den samtida förväntningen tycks 

dock, vad man än anser om den, vara att alla och envar får ta ansvar för sitt eget väl och ve. 

Meningen ”Omsorgen om en utsatt människas hälsa är inte bra alla gånger” ger anledning att 

analysera transitivitet: vem eller vilka är det som inte visar omsorg om utsatta människors 

hälsa? Med stor sannolikhet hänsyftar artikelförfattaren på samhället i stort. Professionella 

som kommer i kontakt med utsatta människor, likaväl som när vi agerar som privatpersoner 

på både individ- och gruppnivå. Tillsammans förvaltar vi, kritiserar eller reproducerar, den 

rådande diskursen som hävdar människors ansvar inför sina livsprojekt med dess gynnsamma 

utvecklingar eller misslyckanden (exempelvis i form av missbruk och beroenden av olika 

slag).  

 

Artikeln ”För nittio procent av de kvinnor jag har mött har misshandeln varit inkörsport till 

missbruket” (2/2007) inleds med ”Det är mer regel än undantag att kvinnor som missbrukar 

också blir misshandlade”. Ytterligare citat ur texten är ”Det viktigaste är att kunna möta 

människan bakom den trasiga fasaden. Att se att det bortom de utslagna tänderna eller tufsiga 

utseendet, finns en kvinna som kanske hade kunnat vara din dotter eller din mamma”. Här 

förespråkas en social förklaring till missbruket: en problematisk alkoholkonsumtion kan 

föregås av fysisk misshandel. Anledningen till missbruket återfinns i en destruktiv närmiljö, 

såsom ”dåligt sällskap”. Häri kan skönjas en möjlig moraliserande underton i det att offrets 

förehavanden problematiseras men inte förövaren. ”Victim blaming” skall visserligen i alla 

situationer stävjas, men det torde vara särskilt angeläget inom socialt arbete.  

 

5.2.6. Arbetarklassens alkoholmissbruk 

Citaten ”’Gubbarna’ på bänken och de hemlösa ser hon däremot inte med bag-in-box, där 

gäller öl och starksprit” samt ”Har man väl blivit alkoholiserad [...] handlar det om att få i sig 

mycket och snabbt” präglas av en hög grad av modalitet. Att ”bli alkoholiserad” framstår som 

en identitet personer kan komma att ikläda sig, presenterar författaren till artikeln ”Unik 

studie om bag-in-box” (3/2016).  Det tycks vara frågan om ett tvångsmässigt missbruk. 

Beskrivningen för tankarna till att beteendet syftar till att tillfredsställa ett angeläget behov 
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som inte är möjligt att bortse ifrån. Det handlar om att ”få i sig mycket och snabbt”, nästan 

som om livet självt hängde på det.  

 

”Och säga vad man vill, men missbrukarna bidrog inte till att skapa en trivsam miljö” är ett 

citat ur artikeln ”’Lusthus’ för missbrukare väcker känslor i Värnamo” (7/2005). Bakom 

uttalandet står ägaren till en galleria vars popularitet under en tid minskade. Anledningen till 

att allt färre köpare begav sig till gallerian framlades vara att missbrukare höll till utanför 

Systembolaget. ”Lösningen” blev att ett lusthus, avsett som missbrukarnas nya tillhåll, 

byggdes. I artikeln finns citat från Catharina Thörn sociologidoktor vid Göteborgs universitet. 

Hon problematiserar situationen på följande vis ”Catharina Thörn kan dock se att bygget av 

missbrukarpaviljongen i Värnamo följer en trend som finns i hela västvärlden; att avlägsna 

olämpliga människor från stadskärnan”. Thörn menar att städers mål kan vara att framstå som 

trygga och trivsamma för att locka turister och kapital. Människor som inte passar in i 

stadsbilden skapar diskrepans mellan förväntan och verklighet. I ”’Lusthus’ för missbrukare 

väcker känslor i Värnamo” medvetandegörs tanken om ett vi-och-dem-perspektiv. 

Missbrukare framställs som såpass väsensskilda nyktra personer att dessa kategorier 

människor inte bör befinna sig på samma plats. Förenklat kan man säga att målet att skapa en 

trivsam miljö för konsumenter överordnas målet att missbrukare skall kunna se sig som 

jämlika andra människor, med möjlighet att röra sig fritt i den offentliga miljön. 

 

I artikeln ”Bland frusna flickben och smutsiga sovsäckar – en natt i Stockholm city” (8/2007) 

förmedlas uppfattningen att vem som helst kan ”drabbas” av missbruk genom citaten 

”Jeanette säger att hon är alkoholist” och vidare ”Jeanette har varit hemlös länge. För elva år 

sedan förlorade hon barn, katter, lägenhet och kristallglas”. Även i artikeln  ”Man behöver 

inte supa när man har någonstans att bo” (5/2009) diskuteras hemlöshet. Artikeln inleds med 

meningarna ”Skilsmässan ställde Lars Mårtensson på gatan. Det enda han hade var lite kläder 

och en bunt obetalda räkningar”. Liksom i artikeln ”Bland frusna flickben och smutsiga 

sovsäckar” beskrivs hur människors väg in i utsatthet kan visa sig vara betydligt brantare än 

de tänkt sig. Bostadsbristen, och i förlängningen otillräckliga sociala skyddsnät, ledde till att 

Lars hemlöshet blev ett faktum. I artikeln beskrivs hur han efter tre år på härbärge fick 

erbjudande om ett rum och kök i ett lägenhetsboende. Lars är visserligen inte själv beroende 

av droger eller alkohol, men förmedlar att ”missbrukarna som bor i lägenhetsboendet trappat 

ner på drogerna” och fortsätter med orden som gett namn åt artikeln ”Man behöver inte supa 

när man har någonstans att bo”. Lars menar att den självkänsla och självständighet människor 
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åtnjuter, genom att få handha ett eget boende, motiverar till nykterhet. Denna artikel bär spår 

av en social diskurs. Att vara fri från eller fast i missbruk härrör ur den konstruktiva eller 

destruktiva miljö personen befinner sig i, skulle man kunna sammanfatta det. Människor 

måste känna tilltro till sin förmåga att förbli nykter, samt uppleva positiva förväntningar från 

omgivningen.  

 

6. Avslutande diskussion 

6.1. Sker moraliserande i Socionomen? 

Den slutsats jag drar efter att ha bearbetat artiklarna i Socionomen är att frågan om sambandet 

mellan moral och alkoholproblem ofta berörs. Jag kan inte urskilja att en moraliserande 

diskurs, lik den som framträdde under förra seklet, tydligt reproduceras. Å andra sidan är inte 

heller en anti-moraliseringsdiskurs överrepresenterad. Texten om dels Anonyma alkoholister 

och dels (klientdriven) ”Man behöver inte supa när man har någonstans att bo” skulle jag säga 

är de som starkast kritiserar alkohol-moraliserandet. 

 

Genom att i presentera ”Livsfilosofin är tolvstegsbehandlingens kunskapsbas” dr Silkworth 

och inte enbart Anonyma alkoholister har artikelförfattaren förtydligat att trossatserna kan 

behöva problematiseras. Övertygelsen om alkoholism som en livslång sjukdom härrör från en 

person som var yrkesverksam under en tid då samhället såg annorlunda ut och annan, mer 

knapphändig kunskap och forskning än nu var tillgänglig. Vad som kan anses anti-

moraliserande är enkelt uttryckt att en artikel vigs åt Anonyma alkoholister. Denna 

sammanslutning består av tidigare (nu nyktra) alkoholister vilka agerar förebilder åt personer 

som vill råda bukt på sitt missbruk. Hjälp till självhjälp utförd av människor med personliga 

erfarenheter av alkoholproblem är stärkande.  

 

I ”Man behöver inte supa när man har någonstans att bo” fokuseras Lars, som även pryder 

artikeln framsida, som huvudperson. Att skriva en artikel om honom, istället för att låta 

professionella inom socialtjänsten återge en anonym massa klienters liv och leverne, stävjar 

andrahandstolkningar. Dessa är ofrånkomliga, i och med att Socionomens skribenter till stor 

del består av socialarbetare, och inte nödvändigtvis av ondo. Viktigt att ha i åtanke är likväl 

brukarperspektivet som innebär klienternas egna upplevelse av sina liv och skeenden skall 

beaktas (SOU 2007:082 s 204). Personporträttet av Lars är ett sätt att implementera denna 

hållning. Samtidigt kan denna transparens utgöra ett etiskt dilemma. Hur skall utsatta 
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människor porträtteras? Den dominerande inställningen inom forskning är att de personer 

studierna berör skall anonymiseras i ett led av skyddande av integritet.   

 

I övrigt är artiklarna i sin helhet relativt neutralt formulerade. Det förefaller som att 

stereotyper och fördomar om alkoholproblematikern erkänns men inte alltid problematiseras. 

Exempel är citaten ”Att äldre kvinnor dricker är tabubelagt. De ska ju vara en gullig farmor 

eller mormor, säger socionomen Monica Kandelin” ur ”Äldre kvinnor dricker mer – och 

skäms” samt ’Gubbarna’ på bänken och de hemlösa ser hon däremot inte med bag-in-box, där 

gäller öl och starksprit” ur ”Unik studie om bag-in-box”. Det är vanskligt att med hög 

modalitet beskriva ”mormödrar” och ”hemlösa” som homogena kategorier på vilka specifika 

förväntningar vilar. Vidare kan namngivningarna ibland tyckas väl simpla. ”Äldre kvinnor 

dricker mer – och skäms” och ”Ett finare drickande” är exempel på rubriker vilka hade kunnat 

förändrats till att innehålla ”ålder”, ”kön”, ”genus”, ”ekonomiskt kapital” eller dylika ord för 

att bringa större seriositet. Att generalisera utan att problematisera detta grepp samt att 

framställa ett problematiskt drickande som ”fint” menar jag är moraliserande eller mästrande. 

Måhända har skribenten varit omedveten om en sådan tankegång, ändock framstår ordvalen 

som en aning klumpiga.  

 

Slutligen vill jag återigen understryka vikten av att analysera och problematisera diskurser. 

Under skrivandet av denna uppsats har det framstått som allt tydligare att texters utformning 

påverkar den sociala praktiken. Det sociala arbetet, exempelvis, både påverkar och påverkas 

av artiklar, policydokument och dylikt. Målsättningen bör vara att utföra ett, i våra och våra 

klienters ögon, ett kvalitetssäkrat och respektfullt (förändrings)arbete. För en gynnsam 

utveckling krävs kontinuerliga utvärderingar av dels det dagliga arbetet, dels de diskurser vi 

upprätthåller i text av olika format.  
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