
 

 

 

 

 

 

Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog 

- En analys av massmedias skildring av Ritalin, Concerta och Strattera 

JOSEF QADERI 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) 
Sociologi 
Kandidatuppsats 
15 hp 
Samhällsvetenskapliga programmet 
SOA 204 

Handledare: Jonas Lindblom  
Examinator: Cathrine Reineholm 
 
Datum: 2016-03-02 

 



SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ADHD-medlen Ritalin, Concerta och 
Strattera skildras i massmedia. Specifikt studeras den töjbara gränsen mellan läkemedel och 
drog med avseende på ADHD-medlen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i 
socialkonstruktionismen och den kritiska diskursanalysen. Sammanlagt analyserades 183 
tidningsartiklar som förekom mellan 2002-2015 i åtta av de största svenska dags- och 
kvällstidningar. Resultatet visar att Ritalin, Concerta och Strattera konstrueras som 
läkemedel i massmedia genom att; 1) benämna dessa som läkemedel; 2) tilldela förespråkare 
för en ökad förskrivning av medlen plats på nyhetssidorna medan kritiker förläggs till 
debattsidorna; 3) tilldela framförallt psykiatriker som intar en biomedicinsk diskurs större 
massmedialt utrymme; och 4) underrapportera om biverkningar. Konstruktionen av Ritalin, 
Concerta och Strattera som läkemedel ska ses som en bidragande orsak till den ökade 
förskrivningen av ADHD-medel. 
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Förord 

Låt detta bli unga män och kvinnor för vilka problemens komplexitet 
enbart eggade deras iver att ta itu med dem; unga män och unga 
kvinnor som mildrade smärtan genom att dela den; och unga män 
och unga kvinnor som alltid var villiga att riskera något stort för något 
gott. Och må vi lämna i världen lite mer sanning, lite mer rättvisa, lite 
mer skönhet än vad som annars skulle ha varit där, om vi inte älskat 
världen tillräckligt för att bråka med den om vad den inte är, men 
fortfarande kan bli. 

- William Sloan Coffin (ur” The Coffin Prayer” i Paulsen 2010:205) 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Jonas Lindblom som bistått med handledning. Tack Jonas för 
din entusiasm och dina oumbärliga kommentarer. Under arbetet med denna studie har jag 
stött på en rad olika problem. Av vilka en del satte djupa spår hos mig. Ett av dessa har också 
avkrävt mig på ett svar om min psykiska hälsa. Där jag framförallt under läsningen av de 
teoretiska och metodologiska texterna känt mig en aning schizofren. Men som tur är mår vi 
bra nu. 
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1 INLEDNING 

Sedan millenniumskiftet har medicineringen av den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ökat på ett omfattande sätt i Sverige. 

Mellan 5-12% av skolbarnen i Sverige bedöms lida av ADHD och tre fjärdedelar av dessa tar 

centralstimulantia. I Sverige medicinerades 84 063 barn år 2014, vilket är en ökning med 30% 

jämfört med år 2011 (Socialstyrelsen 2014). Den aktiva substansen i centralstimulerande 

medel är metylfenidat1, vilket upptäcktes av den amerikanske läkaren Charles Bradley på 

1930-talet för att bota hyperaktivitet och huvudvärk. Ritalin, Concerta och Strattera tillhör de 

mest förskrivna medlen mot ADHD (Ljungberg 2008; Holmberg 2009; Socialstyrelsen 2012). 

     I Sverige godkändes Ritalin för användning 1977, Concerta 2002 och Strattera år 2006. 

Strattera med dess aktiva substans Atomoxetin är inte narkotikaklassad till skillnad från de två 

övriga. Medlen som alla ingår i gruppen psykostimulantia förskrivs till barn från sex år och 

uppåt (Socialstyrelsen 2014).   

     Ritalin, Concerta och Strattera ökar koncentrationsförmågan och möjliggör att monotona 

arbetsuppgifter kan göras mer effektivt (Andreasen 1984). Utöver detta minskar ADHD-

medlen även symptom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet (Richters 1995). 

Fördelarna med ADHD-medlen kan emellertid problematiseras då de medför långtgående 

fysiska, psykiska och emotionella biverkningar. Till de fysiska besvären kan räknas förlorad 

aptit, sömnighet, huvudvärk, letargi, ansiktstics, magsmärtor, talstörningar, motoriska 

avvikelser, käkspänningar, hudbesvär, tillväxthämning, störningar av leverfunktion, högt 

blodtryck, viktnedgång och plötslig hjärtdöd.  Dessutom minskas blodflödet och 

glukosmetabolismen i hjärnan av användning av metylfenidat. Till de emotionella 

biverkningarna kan räknas humörsvängningar, depression, gråtanfall, apati, ångest, allmän 

avtrubbning och en känsla av fientlighet gentemot omvärlden. Till de psykiska besvären kan 

även utbrott av psykos och hallucinationer, mani, tvångsbeteende och paranoia räknas 

(Whitaker 2014:258; Gøtzsche 2015; Breggin 2001). 

     Alltsedan Ritalin introducerades på 1960-talet har användningen av ADHD-medel ökat. 

Utöver den tilltagande diagnosticeringen av ADHD kan ökningen av ADHD-medel också 

relateras till en rad andra förhållanden. En viktig bakgrund utgörs av utagerande skolbarn och 

särskilt pojkar födda tidigt i en årskull (Whitaker 2014).  Även psykosociala hemförhållanden 

framhålls ha en bidragande orsak eftersom fler och fler mammor känner sig frustrerade för att 

de inte kan hjälpa sina söner. Det sägs att det är inom fyra områden där mödrar enligt dem 

själva misslyckas med att hjälpa sina söner. Det har att göra med beteendeproblem (lyssna 

och följa direktiv), familjeproblem (spänning mellan barn och förälder), sociala problem 

(söners förmåga att delta i olika sporter) och problem kopplade till skolan (misslyckande i 

skolan eller med läxor) (Singh 2004). Medicinering blir på så sätt ett sätt för dessa mammor 

att hjälpa sina söner att fungera normalt.  

     En ytterligare förklaring till den ökade användningen av ADHD-medel har att göra med att 

allt fler personer som inte är diagnosticerade med ADHD använder medlen. I USA använder 

mellan 5% och 6% av alla universitetsstuderande Ritalin (Johnston et al. 2004). Kontinuerlig 

användningen av Ritalin omfattar på vissa universitet 11% av de amerikanska studenterna 

(Shillington et al. 2006). Den främsta orsaken till användningen är kopplade till akademiska 

ambitioner (koncentrera sig), framgångar inom sport och få en euforisk känsla (Kroutil et al. 

                                                        

1 Metylfenidat verkar centralstimulerande genom att rikta sig till nervceller med hjälp av 
signalsubstansen dopamin. Genom att tillsätta metylfenidat (liksom amfetamin och kokain) i kroppen 
ökar halten av dopamin vilket kan ses som kroppens egen ”belöningssystem” eftersom den minskar 
dess nedbrytning. Metylfenidat har samma effekt som amfetamin, dock verkar metylfenidat  under en 
längre tid (Medical dictionary 2015) 
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2006; Teter et al. 2005). En annan orsak är att receptbelagda läkemedel uppfattas vara säkrare 

än olagliga läkemedel.  Detta hänger samman med det lägre samhälleliga stigmat att använda 

receptbelagda läkemedel jämfört med olagliga substanser, då de olagliga drogerna uppfattas 

bidra till missbruk (Weyandt et al. 2009; Aria et al. 2008; Friedman 2006). 

     En av de kanske viktigaste faktorerna mot den ökade förskrivningen av psykofarmaka 

hänger samman med den amerikanska diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders  (DSM). Manualen ges ut av American Psychiatric Association (APA), där 

grunden för ett biomedicinskt synsätt tog form med DSM III 1980 (APA 1980). Manualen är 

en checklista som sätter diagnoser efter de symptom som uppvisas. Med varje ny upplaga har 

antalet symptom och kriterier ökat; från 150 på 50-talet till närmare 400 år 2013. Eftersom 

DSM inte tar hänsyn till omständigheterna under vilka symptomen uppstår faller många 

människor som till vardags kan känna sig rastlösa, hyperaktiva eller ha svårt att hålla fokus, 

inom ramen för vad som är kännetecknade för ADHD  (Horwitz & Wakefiled 2010). Det 

innebär att människor som finner vissa uppgifter tråkiga eller ser fram emot något mycket, 

uppvisar symptomen för ADHD och kan bli medicinerade. 

     Utöver dessa förklaringar spelar massmedia en avgörande roll för den ökade 

medicineringen. Massmedia utgör en grundläggande källa till information om händelser och 

fenomen (Strömbäck 2009). Rapportering är inte objektiv och samma fenomen kan skildras i 

olika versioner (Shoemaker & Reese 1996:1ff). Vidare är den bild som massmedia ger av ett 

fenomen avgörande för hur människor betraktar det. Massmedia skapar värderingar, 

föreställningar och identiteter (Fairclough 1995:2ff). Massmedias centrala roll framkommer 

också av att vi idag är beroende av media för att orientera oss i vardagslivet och så många 

som 80% av den svenska befolkningen tittar under en genomsnittlig dag i en dagstidning 

(Hadenius 2008:15f).  Forskare har mot denna bakgrund lyft fram att journalister gör Ritalin, 

Concerta och Strattera familjära för allmänheten (Lindblom 2015; Börjesson 1999). Som 

förmedlare av föreställningar upprättar och producerar massmedia en gräns mellan läkemedel 

och drog. Massmedia influerar människors föreställningar om vad som är ett läkemedel, när 

något är ett läkemedel och hur något ska användas för att vara ett läkemedel. Mot denna 

bakgrund är syftet i denna uppsats att skildra hur ADHD-medel framställs i massmedia. 

Ett historiskt perspektiv på läkemedel och droger  

Denna uppsats utgår ifrån ett socialkonstruktivistikt perspektiv. En sådan ansats belyser att 

det ”i varje tid och sammanhang finns en repertoar av kategorier att tillgå som uttalat eller 

outtalat bekräftar en given bild av verkligheten” (Lindblom & Torres 2011:224). I ett 

socialkonstruktivistikt perspektiv blir det relevant att belysa på vilket sätt de sociala 

definitionerna av läkemedel historiskt har förändrats. Att gränsen mellan läkemedel och drog 

kan förstås som socialt konstruerad blir tydlig när vi studerar den farmakologiska 

utvecklingen (jfr Fairclough 2001). 

     1950-talet markerar startpunkten för vad som brukar kallas för den farmakologiska 

revolutionen. Mellan 1954-1957 producerades läkemedel med namnen antipsykotiska, 

ångestdämpande, respektive antidepressiva (Whitaker 2014:63). Medicinerna ansågs utgöra 

botemedel mot specifika åkommor. Men långt innan den farmakologiska revolutionen tog fart 

klassades opium, heroin, amfetamin, kokain och morfin som läkemedel med kurativa fördelar. 

På 1880-talet förnekades opium ha några negativa konsekvenser av den brittiska regeringen 

(Gøtzsche 2015:278) och idag är det välkänt att opium är en drog med vanebildande och 

beroendeframkallande effekt. 1899 lanserades heroin för medicinskt bruk och marknadsfördes 

mot hosta. Heroin sades vara ofarligt och icke vanebildande. I Sverige var heroin klassat som 

läkemedel fram till 1964. Det var inte förrän 1988 som användningen av narkotika blev 

olagligt och sedan 1993 dessutom straffbart (Nordegren & Tunving 1997). Amfetamin 

lanserades 1927 som centralstimulerande och marknadsfördes till en början som läkemedel 
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för att bota förkylningar och väcka patienter som förgiftats av sömnmedel. Efter andra 

världskrigets slut fanns ett överskott av amfetamin, vilket kom att marknadsföras som 

bantningspiller. Sedan 1958 är amfetamin narkotikaklassat i Sverige (Nordegren & Tunving 

1997). Substansen lever idag vidare i exempelvis Ritalin och Concerta. Även amfetamin har 

gått från att ha betraktas som läkemedel för att sedan bli klassad som en drog. 

     På 1960-talet ansågs Bensodiazepiner - som är ett lugnande medel - av läkare vara ofarliga 

och var standardbehandling mot ångesttillstånd. Bensodiazepiner ordinerades även mot 

sömnlöshet.  På 1980-talet blev Bensodiazepiner narkotikaklassad och allmänt erkänd för att 

vara beroendeframkallande och vanebildande (Gøtzsche 2015:278).  I slutet av 80-talet 

ersattes Bensodiazepiner med vad som idag kallas för SSRI-preparat (selektiva 

serotoninåterupptagshämmare) som både används mot depression och ångest. Det första 

SSRI-preparatet utvecklades 1988 under namnet Fluoxetin (i Sverige lanserades det som 

Prozac) och kom att bli världens mest sålda läkemedel. Efter att läkemedelsföretaget Eli Lilly 

kämpat i flera år och i flera länder med att få medlet godkänt kom så genombrottet för 

företaget vars överlevnad hängde på ett godkännande, när det svenska läkemedelsverket 

godkände det. Fluoxetin marknadsfördes som stämningshöjande preparat men också för en 

rad indikationer som den inte var godkänd för, däribland blyghet, dålig självkänsla och 

ätstörningar (Gøtzsche 2015:269). Under hela 1990 förnekade företaget att Prozac skulle öka 

risken för självmord eller våld (jmf även med: Zyprexa, Neurontin, Zoloft, Paxil, Cipramil). 

Men i samband med olika stämningsansökningar mot företaget kom det år 1999 över 2000 

rapporter om självmord till det amerikanska läkemedelsverket (FDA).  År 2003 blev det 

allmänt erkänt att SSRI är vanebildande (Gøtzsche 2015:281-91). 

     Sammanfattningsvis utgör ur ett historiskt perspektiv, opium, heroin, och amfetamin 

substanser som människor använt för att förändra beteende, känslor och medvetande. Under 

större delen av förra århundradet har nästintill all psykofarmaka icke betraktas som en drog. I 

USA har det varit fritt att köpa, importera eller få utskrivet kokain, heroin, amfetamin, morfin 

och opium av läkare. Vändpunkten för när läkemedel och droger kom att särskiljas inträffade 

i slutet av 1800-talet. Detta sammanföll med att morfin, från att ha betraktas som ett 

oöverträfflig smärtstillande medel av läkare, kom att förkastas som en drog (Kirk et al. 

2015:241f). När det gäller amfetamin används detta fortfarande i ADHD-medel. 

     Med morfinets förvandling till en drog påbörjades den lingvistiska och begreppsliga 

avskiljandet mellan ”farliga droger” och ”läkemedel.” Denna omvandling kan sägas 

genomgått två faser. I den första fasen handlade det om att identifiera de olagliga ämnena.  

Den andra fasen utmärks av att distansera ”användning” från ”missbruk.” Enbart vissa 

substanser godkändes genom licens, medicinsk tillsyn och statlig reglering. Med angivna 

framsteg inom kemi och farmakologi kom dessa medel att äntra marknaden. Massproduktion 

igångsattes med målet att förhindra, bota och bekämpa psykiska sjukdomar (Kirk et al. 

2015:242). 

     Distinktionen mellan läkemedel och drog ska således inte enbart förstås som en 

farmakologisk sådan. Skiljelinjen konstrueras genom lagar och sociala normer som 

manifesteras i språkliga åtskillnader. Trots att medlen har samma kemiska egenskaper 

konstrueras genom språket en distans mellan ett lanserat medel och medlets kemiska 

egenskaper. Exempelvis framställs produktnamnet Ritalin som något annat än substansen 

amfetamin. Mot denna bakgrund är amfetamin i juridisk mening benämnt som ”klass 2 

beroende” när det gäller läkemedlet – d.v.s. att man behöver vidta en viss försiktighet vid dess 

användning – men däremot ”beroendeframkallande” inom området för drogmissbruk. Ett 

annat aktuellt exempel utgör distinktion mellan ”medicinsk marijuana” och marijuana. 
Svårigheten mellan att upprätta gränsen läkemedel och drog återspeglas i att 

receptdrogmissbruk utgör ett av de största hälsoproblemen under senare delen av 00-talet 

(Kirk et al. 2015:243). 
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     Som en motreaktion mot den traditionella farmakologiska historiebeskrivningen som 

framhållit medlens kurativa effekter har det vuxit en kritisk skara av journalister, forskare och 

läkare (Gøtzsche 2015; Whitaker 2014; Healy 2002; Breggin 2001; Valenstein, 2000; Szasz 

1961). En av dessa är den danske läkaren, professorn och forskaren Peter C. Gøtzsche. I sin 

forskning ger han en djuplodande beskrivning av hur läkemededelsindustrin systematiskt 

använder sig av maffialiknande strategier för att sälja läkemedel och underrapportera dess 

negativa biverkningar. Med utgångspunkt från statistiska beräkningar visar Gøtzsche att det 

produceras läkemedel (däribland psykofarmaka), vars negativa effekter är så omfattande att 

de tillsammans utgör den tredje största dödsorsaken i Europa och USA. Detta efter hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer (Gøtzsche 2015). Den farmakologiska historien visar att gränserna 

mellan läkemedel och drog har konstruerats som läkemedel och drog beroende på 

samhällskontexten. Mot denna bakgrund blir massmedia en intressant arena och aktör för hur 

vi kan förstå framställning av Ritalin, Concerta och Strattera idag. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Forskningen har tidigare lyft fram massmedias betydelse för hur olika fenomen konstrueras. 
Mot denna bakgrund syftar denna uppsats till att undersöka och skildra hur gränsen mellan 
läkemedel och drog avseende ADHD-medel konstitueras. 

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

 Inom vilken genre (nyhet eller debatt) talar man om ADHD-medlen? 

 I vilken utsträckning anges biverkningar av ADHD-medlen? 

 Vilka aktörer uttalar sig mest om ADHD-medlen? 

 Med vilken terminologi beskrivs ADHD-medlen?  

 Inom vilka teman talar man om ADHD-medlen? 

1.2 Disposition  

Fortsättningsvis behandlas i uppsatsen tidigare forskning för att få en bild av hur 

forskningsläget ser ut med avseende på ADHD-medel och massmedias framställning av dessa 

medel.   I teoretiska utgångspunkter redogörs för det socialkonstruktionistiska perspektivet 

och diskurs som teori. Med den kritiska diskursanalysen som ansats redogörs i metodavsnittet 

för de analytiska verktygen som ska användas för att analysera tidningsmaterialet. Vidare 

beskrivs tillvägagångsättet för  urval, bearbetning och analys av empirin. I resultatdelen görs 

först en övergripande analys av tidningsmaterialet som belyser hur droger och läkemedel 

socialt framställs i massmedia. Framställningen innefattar här kvantitativa tabeller som 

illustreras kvalitativt. Därefter presenteras i diskurssavsnittet en mer specifik analys av 

tidningsmaterialet utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Uppsatsen avslutas med 

en reflektion över studien och dess koppling till teori och metod. Slutligen ges förslag på 

vidare forskning. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Denna studie avser att undersöka hur gränsen mellan läkemedel och drog konstrueras i 

massmedia med särskilt fokus på ADHD-medel. Mot denna bakgrund presenteras nedan 

forskning om hur psykofarmaka framställs i massmedia. PubMed, DIVA, Sociological 

Abstracts och därtill anknutna databaser har använts för att få fram tidigare forskning. 

     Ett bidrag i forskningen belyser hur massmedia historiskt konstruerat gränsen mellan 

läkemedel och droger. I avhandlingen ”När man talar om knark: drogdebatt i svensk 

dagspress 1970-1999” (Törnqvist 2009) visar Törnqvist hur en diskurs om droger som ett 

problem växer fram under 1970-talet. Droger börjar då att skildras som en fara för både 

människan och samhället och föreställningen om ett drogmissbruk etableras. Samhället 

behöver vidta åtgärder för att förhindra droger och att ta tydligt avståndstagande från dessa. 

På 80-talet får drogdiskursen nya inslag där det betonar att människan måste genomgå 

rehabilitering och att ungdomen inte vet sitt eget bästa och därför är i behov av vägledning. 

Under 90-talet kommer popkulturen att få en framträdande roll i drogdiskursen. Den ökade 

användningen av drogen ecstacy sätts i centrum likt som den ravekultur där drogen används. 

Vid etableringen av en drogdiskurs mobiliseras samhällets institutioner för att förstärka och 

tydliggöra gränsen mot läkemedel. 

     Ett annat forskningsbidrag belyser hur massmedia genom outtalade ideologiska 

mekanismer bidragit till att legitimera användningen av läkemedel. Lindblom (2015) visar att 

de aktörer (t.ex. psykiatriker) som legitimerar ADHD-medlen som läkemedel tilldelas 

utrymme på nyhetssidorna. Detta i kontrast till kritikerna av ADHD-medlen som är hänvisade 

till att framföra sina ställningstagande på debattsidorna. Skillnaderna i genre, vilket Lindblom 

benämner för genrestratifiering, innebär att läkemedelsförespråkarna får tillgång till 

faktaproduktionen inom massmedia. Kritikernas tilldelning på debattsidorna medför att deras 

utsagor får lägre epistemologisk status, då dessa tar formen av subjektiva tolkningar och 

argument.   

     Ett flertal andra studier visar också att ADHD-medlen konstrueras som läkemedel i 

massmedia. Exempelvis har Horton-Salway (2011) belyst hur medicinering av ADHD utgör 

det dominerande temat i massmedia i Storbritannien. Utifrån en diskursanalytisk ansats har 

hon pekat på två framträdande versioner inom massmedia. Det ena handlar om föräldrar som 

framhåller nödvändigheten att deras barn med ADHD medicineras. Det andra utgörs av 

experter som framhåller ADHD som en sjukdom, vilket likt fysiska åkommor behöver 

medicineras. 

     En annan studie framhåller att förskrivningen av Ritalin ökat på ett omfattande sätt sedan 

1970-talet eftersom massmedia sprider bilden av ADHD som en sjukdom. Denna bild 

förmedlas trots att de flesta experter inte är överens om att genetiska- eller bio-kemiska 

faktorer uteslutande kan förklara ADHD-lika beteenden. I läkares och andra experters ögon 

uppfattas ärftlighet och hjärnkemi befinna sig i sampel med miljön (Diller 1996). 

     Annan forskning har belyst den betydande roll som läkemedelsbolagen har inom 

massmedia (Seale 2003:514; Lloyd och Norris 1999:511). Detta har, menar man, gett upphov 

till en missvisande och oärlig rapportering. Läkemedelsbolagen motiveras av ekonomiska 

intressen och utgår endast från biologiska förklaringar för att öka förskrivningen av läkemedel 

mot ADHD (Potter 2006). Den missvisande rapporteringen beror enligt annan forskning 

(Gonon et al. 2012) på att massmedia har en bias för att rapportera om forskningsrön som är 

positivt inställda till läkemedel. När denna forskning senare motbevisas av andra resultat 

rapporteras emellertid inte dessa i media. Att tidningarna utgår ifrån högt ansedda tidskrifter 

utgör här långtifrån hela förklaringen eftersom dessa kan publicera negativa resultat (Gonon 

et al. 2012).  
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     Ett annat bidrag kring hur massmedia konstruerar gränsen mellan läkemedel och drog 

berör underrapportering av biverkningar. I en studie av 193 tidningsartiklar analyserade en 

grupp kanadensiska forskare mediabevakningen av fem receptbelagda läkemedel 

(Atorvastatin, Celecoxib, Donepezil, Oseltamivir och Raloxifene, vilka lanserades mellan 

1996 och 2001). Dessa läkemedel har fått stort utrymme i kanadensisk media, men som i 

forskningen framhållits ha ett flertal biverkningar. Resultatet visade att samtliga 193 artiklar 

nämnde åtminstone en fördel med läkemedlen medan 68% (132/193) av artiklarna inte 

nämnde någon möjlig biverkning eller skada (Cassels et al. 2003).  

     En motsvarande amerikansk studie om biverkningar analyserade den massmedia 

framställning av tre läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar (Alendronate, Osteoporos och 

Asperin). I 207 berättelser (27 var tv-framträdanden och 180 tidningsartiklar) om för- och 

nackdelar av dessa tre läkemedel för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar. Analysen 

visade att 40% av berättelserna inte rapporterade några kvantitativa fördelar medan 83% (124) 

endast nämnde relativa fördelar. I 50% av berättelserna kunde forskarna fastslå att de experter 

som uttalade sig hade någon finansiell koppling till läkemedelsbolagen (Moynihan et al. 

2000). Slutligen undersöktes i en brittisk studie den information som ges om nya 

receptbelagda läkemedel. Av de nyhetsartiklar som skildrar medicinerna som effektiva (251) 

angav endast 14% någon möjlig biverkning (Prosser & Clayson 2008).  

     Sammantaget visar forskningen om massmedia att den töjbara gränsen mellan läkemedel 

och drog överhängande skildras till fördel för den biomedicinska diskursen. Den ökade 

användningen av ADHD-medel, främst Ritalin, har kunnat förklaras med massmedias centrala 

roll som förmedlare av föreställningar i samhället. Massmedia tilldelar också förespråkare för 

den biomedicinska modellen större utrymme på nyhetssidorna där faktaproduktionen äger 

rum. ADHD framställs också som en sjukdom som kan botas med läkemedel. Slutligen har 

forskningen även framhållet att läkemedelsföretagen använt massmedia för aggressiv 

marknadsföring för att öka förskrivningen av ADHD-medel. Vi ska nu gå över till att 

redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Denna uppsats syftar till att skildra hur massmedia konstruerar gränsen mellan läkemedel 
och drog med avseende på ADHD-medel. I detta avsnitt redogörs för 
socialkonstruktionismen och diskursanalysen som teoretiska utgångspunkter. I 
diskursanalys är teori och metod sammanlänkade där dess grundläggande filosofiska 
antaganden grundar sig på socialkonstruktionismen (Winther Jörgensen & Philips 2000:10). 

3.1 Socialkonstruktionistiska utgångspunkter 

Finns det en verklighet som existerar oberoende av våra idéer eller är det så att idéerna är 
den enda ”verklighet” som existerar? En viktig fråga inom vetenskapsfilosofin är den 
ontologiska frågan om det existerar en verklighet oberoende av oss själva och utanför vårt 
medvetande. Det finns å ena sidan en realistisk position som framhåller existens av en värld 
oberoende av oss själva och de ting som objektivt existerar. Realister framhåller att språket är 
neutralt som bygger på sinnesintryck gemensamma för alla människor. Däremot avvisar 
förespråkare för en socialkonstruktionistisk position att språket skulle vara neutralt då vår 
kunskap grundas i språket. Enligt konstruktionismen går det inte att särskilja språk och 
verklighet. Om man istället ser språket som neutralt bygger detta på att språket representerar 
verkligheten. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten är den att den sociala världen inte 
kan avläsas med ett neutralt observationsspråk. Konstruktivister framhåller snarare att 
språket skapar ett sätt att se världen på som uppfattas som ”verkligheten” (Bergström & 
Boréus 2012:26-9). 

3.2 Socialkonstruktionism 

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet är språket en förutsättning för 
producerande av kunskap. Språket både formar och ses som en konstruktion av verkligheten 
(Winther Jørgensen & Philips 2000). Det socialkonstruktionistiska synsättet betraktar inte 
att det skulle finnas en sann eller säker kunskap (se positivismen), snarare är kunskapen 
historisk och kontextberoende.  Genom sociala handlingar produceras kunskap (jfr Lindblom 
2015; Burr 2003).  Enligt Burr (2003) handlar socialkonstruktionism om hur människor 
upplever sin livsvärld. Det är genom interaktion med andra människor som vi kan förstå hur 
varje individ uppfattar sin livsvärld, inte som något objektiv, utan som något subjektiv som 
konstrueras (Burr 2003:7f). Språket är emellertid inte det enda sättet som människan 
konstruerar sin världsbild på. Burr (2003) anser att människor också föds in (exempelvis 
som kung, man, kvinna, storebror osv.) i befintliga strukturer och kategorier som talar om 
hur man ska bete och uppföra sig. Dessa sätt att konstruera sin världsbild på är inte några 
objektiva sanningar för att det finns ”riktiga” sätt att vara på (Burr 2003:4f). Genom språket 
får vi strukturer och mening för hur vi kan uppfatta världen (Burr 47f). Vi handlar och blir 
bemötta utifrån språket och utifrån de strukturer och kategorier vi har blivit tilldelade. Vi 
talar således i egenskap av som en man, kvinna, kriminell, läkare, lillebror och så vidare.  
     Konstruktionen om just vilken ”sanning” som ska råda sker dock inte utan motstånd. Det 
pågår en ständig kamp mellan olika verklighetsuppfattningar (diskurser) där den rådande 
verklighetsuppfattningen kan utläsas utifrån sociala processer och förhandlingar (Winther 
Jørgensen & Philips 2000). Vissa handlingar och fenomen blir utifrån detta framställda som 
mer eller mindre naturliga (Burr 2003).  
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3.3 Diskurs som teori 

De förändringar som kommer till stånd sker inom diskurser. Diskurser handlar om ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winter Jørgensen & Philips 2000:7). 
Diskursanalysen fäster blicken vid hur processer skapas utifrån de olika föreställningar som 
finns av verkligheten. Diskursanalys inbegriper vad som gör något tillåtet att säga (Winter 
Jørgensen & Philips 2000). Diskurserna anpassar sig varefter rådande sociala och politiska 
kontexter, samtidigt som de producerar dessa. Det är exempelvis problematiskt inom den 
biomedicinska diskursen att tala om psykosociala företeelser som orsaken till 
neuropsykiatriska symptom. Medicinsk expertis intar en särställning idag som legitimerar 
olika livsproblem på biologiska grunder. Men rollerna hade kunnat vara ombytta. Dock sätter 
de språkliga praktiker som är dominerade i en given diskurs stopp för detta eftersom det 
råder diskursiva begränsningar. Med hjälp av kontextuella faktorer som både skapar och är 
skapade av diskursen befästs bilden av vad som är ”sjukt” och huruvida något är ”läkemedel” 
eller ”drog.” Genom språket produceras olika representationer av verkligheten. 
Representationerna bidrar därmed till att skapa en socialt konstruerad verklighet (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:15–18). 
     Det som avgör vad som framställs som verklighet hänger samman med makt/kunskap. 
Makt är inget som tillhör bestämda agenter, den är spridd genom den sociala praktiken, d.v.s. 
genom människors praktiska handlingar i social interaktion med andra människor. Makt är 
heller inte uteslutande förtryckande utan också produktiv i att konstituera diskurser, 
kunskap och subjektiviteter. Enligt Foucault är det makten som skapar vår sociala omvärld 
eftersom objekt skiljs åt och får sin relation till varandra. Till exempel skapas ”kriminalitet” 
allt efter ett område som ombesörjer det med egna institutioner (rehabilitering, psykiatri, 
fängelse osv), särskilda subjekt (ex ”knarkare”, ”amfetaminberoende” och ”kriminella”) och 
särskilda praktiker för att återinföra dessa subjekt in i samhällssystemet. I förbindelse med 
makt finns kunskap. För Foucault kan exempelvis det moderna fängelsesystemet inte tänkas 
utan psykiatri och kriminologi (Foucault 2003) 
     I anslutning till representationer av verkligheten finner vi nominalisering. Det innebär att 
vissa agenter osynliggörs i en text. Nominalisering minskar handlingsutrymmet (agency) i 
språket. Istället för att använda verb eller adjektiv för en fullständig mening, ersätts dessa 
med substantiv (Bergström & Boréus 2005:283ff). I exempelvis satskonstruktionen 
”skolbarn med ADHD blir hjälpta av Ritalin”, kan det uttryckas som i tidningsrubriken: 
”Ritalin till stor hjälp mot ADHD.” Genom nominalisering har därmed deltagarna försvunnit 
från processen. Till skillnad från den gängse uppfattningen om att individer är autonoma och 
suveräna utgår diskursanalysen ifrån att subjektet är decentrerat. Det innebär att subjekt och 
ideologi är intimt knutna till varandra. Enligt Althusser döljer ideologin det sanna 
förhållandet mellan subjekten och dess inbillade relation till samhällsinformation. Utifrån 
språket interpellerar, eller ”försätter” diskursen individer i en bestämd diskursiv position 
genom att ”rekrytera” eller ”omvandla” denna (Winther Jørgensen & Phillips 2000:22). Det 
innebär att en person interpelleras inom den biomedicinska diskursen som exempelvis 
ADHD-barn, dampbarn eller tablettbarn. Därmed sätts diskursiva begränsningar för vad en 
person med ADHD kan göra eller inte göra. Fairclough menar i opposition till Althusser att 
människor inte endast är passiva ideologiska subjekt. Människor har en betydande 
handlingsfrihet säger Fairclough eftersom subjekten kan ingå i flera konkurrerande 
ideologier. Dessa konkurrerande ideologer skapar en känsla av osäkerhet (ex en ekologisk 
ideologi och en konsumtionsideologi) som leder till insikt om de ideologiska verkningarna 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:80).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     I fallet med läkare får den sin identitet i relation till patienten. Genom olika diskursiva 
praktiker tilldelas individer såsom ung, gammal, man eller kvinna olika subjektspositioner i 
relation till varandra. Subjektspositioner är inte fastslagna utan ”man” får olika betydelse 
beroende på sammanhang (ex far, utsatt pojke, händig man osv.). Konkret innebär det att 
specifika praktiker är möjliga eller förhindrade i samband med olika subjektspositioner (ex 
hyperaktiv, mördare, expert, missbrukare). Subjekt och identitet är intimt sammankopplade 
och dess handlingsutrymme är begränsad genom att vara diskursivt konstruerad och 
positionerad. Det går dock att påverka andras subjektspositioner genom artikulation. Detta 
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sker exempelvis genom att uttala att man är ADHD-diagnosticerad eller att någon annan är 
det. På så sätt knyts vissa tecken till denna subjektsposition. När något sätts i relation till 
något annat konstrueras det första och ger mening till det andra. Eller som det också har 
uttryckts: ”Att vara något är alltid att inte vara något annat” (Laclau & Mouffe 2008:189 
citerat i Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att ADHD- medel konstrueras som 
läkemedel säger det något om vad det inte är, nämligen droger. Antagonismen har då 
försvunnit genom en hegemonisk intervention. Sker detta på ett lyckosamt sätt blir det den 
rådande diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:55). I vårt exempel med ADHD-
medel är det ju detta som hänt genom den etablerade biomedicinska diskursen i den 
massmediala framställningen. Med påståendet att saker och ting skulle kunna vara 
annorlunda ska vi nu vända oss till att presentera den metod som ska användas. 
      
 

4 METOD 

För att besvara syftet med denna uppsats används Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys. Enligt Fairclough (1995:2ff) skapar dagens massmedia kunskap, påverkar 
värderingar, föreställningar, sociala relationer och identiteter. Mitt val av diskursanalys 
grundar sig på att analyser av massmedia möjliggör studier av den bild media representerar 
med avseende på den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog. Den kritiska 
diskursanalysens är kritisk i den grad att den studerar hur den diskursiva praktiken 
upprätthåller en social värld och sociala relationer som skapar ojämlika maktförhållanden. 
Ambitionen med denna nämnda metod är att bidra till en social förändring genom att 
synliggöra de diskurser som upprätthåller ojämlikhet i samhället (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:70).  

4.1 Kritisk diskursanalys 

I den kritiska diskursanalysen är utgångspunkterna en språklig och en materiell dimension 
(praktiker). Genom att studera diskurser är det möjligt att gå bakom ett fenomen. I studier av 
texter (textuell praktik) måste man utöver att studera textens egenskaper, exempelvis fraser, 
uttryck och ord, även sätta in dessa i relation till produktions- och konsumtionsprocesser 
(diskurs praktik) och som en bredare social praktik som den kommunikativa händelsen är en 
del av (social praktik) för att få en helhetsbild. Genom strukturer skapas diskurser men de 
bidrar samtidigt till producerande och reproducerande av diskurser till att forma och 
omforma diskurser (Fairclough 2001). Detta innebär att diskurs inte enbart är konstituerade, 
utan även konstituerande. Att något är konstituerat handlar om ett bestämt sätt att tala som 
ger betydelse och som skiljer den från andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:67f). För en diskursanalytiker blir syftet att studera det sagda eller skrivna språket för 
att finna mönster som skapas och finns, där tanken är att finna vilka praktiska implikationer 
den aktuella diskursen får för konsekvenser i vardagslivet (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:28). Vid analysen av diskurser är den kommunikativa händelsen och 
diskursordningen två viktiga utgångspunkter. 
     Den kommunikativa händelsen är ett fall av språkbruk, exempelvis en tidningsartikel eller 
en intervju. Diskursordningen innefattar summan av de diskurstyper som används i en 
domän eller genre. En genre, säger Fairclough (2001) är ett språkbruk som är förbundet med 
och konstruerar en social praktik, till exempel nyhets- eller debattgenre. Exempel på olika 
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diskursordningar är sjukvårdsystemets eller den medicinska diskursordningen. Inom varje 
diskursordning finns sedan olika diskursiva praktiker där ”tal och skrift produceras och 
konsumeras/tolkas” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:73). Centralt för den kritiska 
diskursanalysen är att blottlägga förbindelser mellan diskursiva praktiker och bredare sociala 
och kulturella utvecklingstendenser. Detta görs genom att studera de dialektiska 
förhållandena mellan språkbruket och social praktik för att visa på de diskursiva 
praktikernas roll i upprätthållande av social ordning och förändring (Winther Jørgensen & 
Philips 2000). För uppsatsens del innebär detta att studera vilka diskurser som är 
framträdande genom att analysera vilka aktörer som uttalar sig om ADHD-medlen. 

 

4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Vid konstruktionen av hur massmedia framställer ADHD-medel har verktygen modalitet, 
transitivitet, intertextualitet och interdiskursivitet ansetts som användbara för att uppfylla 
syftet. Fairclough har utarbetat en tredimensionell modell för att studera text, diskurs och 
social praktik. Fairclough menar på att det inom varje nivå kan uppstå makt och ideologier 
eftersom textanalysen eller den sociala analysen inte kan stå för sig själv för att förklara 
samhälleliga strukturer och processer (Fairclough 2001). Analyserandet av texter innebär att 
studera den form och mening texten intar. På så sätt går det att upptäcka vilka diskurser som 
är framträdande och rådande. Textanalysen i Faircloughs modell utgår ifrån det språkliga där 
texten kan analyseras med hjälp av bland annat ordval, metaforer och grammatik. 
Egenskaper i det empiriska underlaget kommer att analyseras utifrån de analytiska verktygen 
som tidigare nämnts. Jag har därmed bortsett från att tillämpa andra av Faircloughs 
analytiska verktyg. Winther Jørgensen & Philips (2000:81) har dock påpekat att syftet inte är 
att alla metoder ska användas, utan beroende på studiens speciella karaktär väljs redskapen 
därefter. 

4.1.2 Den textuella praktiken 

Modalitet handlar om aktörens grad av instämmande och hur denne uttrycker sig i termer av 
skyldighet, sanning och åtagande. Hur man väljer att uttrycka sig påverkar aktörens 
instämmande, d.v.s. dess affinitet. Påståendet att ”Ritalin hjälper mot kriminalitet” innebär 
således en hög grad av instämmande, då detta uttrycks som ett objektivt faktum. I en objektiv 
modalitet framgår det inte lika tydligt vems ståndpunkt som beskrivs. Det kan röra sig om 
talarens egen eller en allmängiltig. Genom tillämpningen av pronomen man, i exempelvis 
uttrycket ”man har visat i studier att mediciner hjälper mot ADHD” ökar graden av affinitet 
då ståndpunkten kan utläsas som allmängiltig. På motsvaragande sätt sjunker instämmandet 
genom de modala hjälpverben: kanske, tror och kan.  I satskonstruktionen ” mediciner kan 
vara skadliga” eller ”vi anser att mediciner hjälper mot ADHD” sjunker graden av affinitet. 
Modaliteten är således viktig för i vilken utsträckning något legitimeras eller ifrågasätts. 
Inom massmedia får tolkningar ofta formen av att vara fakta, vilket görs genom kategoriska 
modaliteter där objektiva modaliteter används istället för subjektiva (Winther Jørgensen & 
Philips 2000:87f). På så sätt både speglar och främjar massmedia sin auktoritet 
     Transitiviteten i analysen handlar om hur olika händelser och processer kan bindas ihop 
eller inte med ett objekt och subjekt. Detta görs för att kunna utläsa hur olika sätt att 
framställa en text kan inverka på innebörden (Winther Jørgensen & Philips 2000:89). I 
exempelvis rubriken ”ADHD-medicin får rabatt,” används en passiv form och ingen agent. 
För läsaren kan detta tolkas som att ADHD-medicinen själv får rabatt eftersom det inte finns 
någon agent som bär ansvaret; som om medicinen rabatterade sig själv. Medvetet eller 
omedvetet lägger författaren vikt vid effekten och inte på att vad som ligger bakom det. 



 11  

4.1.3 Den diskursiva praktiken 

I den diskursiva praktiken ligger fokus på de olika processer som texten genomgår vid 
producerande och konsumerande. Analysen kan bland annat utgå ifrån hur olika synsätt 
förhåller sig till den kontext den är skriven i. Detta kan göras genom att studera om vissa 
teman framkommer mer än andra. Den diskursiva praktiken skapar mening genom att 
möjliggöra kategoriseringar (ex ADHD-barn, drogmissbrukare). Representationer skapas 
genom en syntagmatisk och en paradigmatisk dimension (Winther Jørgensen & Philips 
2000). I den förra kan en konstellation av ord bidra till att en mening kan bli till en fråga 
eller ett konstaterade. I den senare handlar det om varför vissa ord används framför andra 
och vad dessa får för konsekvenser. Eftersom det sagda ofta vilar på det outsagda blir det 
viktigt att se vad som innesluts respektive utesluts. Utöver detta blir för representation av en 
viss verklighetsbild också viktigt att studera de aktörer som representeras – vilka aktörer 
kommer till tals samt hur fenomenet talas om (kategoriseras, klassificeras)  
     Den diskursiva praktiken analyseras genom begreppen intertextualitet och 
interdiskursivitet. Intertextualitet innebär att en text sällan eller aldrig är ny, utan den 
bygger på andra texter, både implicit och explicit. Det kan exempelvis handla om att en 
journalist producerar en text baserad på forskningsrön gällande ADHD-medel. På så sätt 
återskapas eller befästes en rådande diskurs. Intertextualitet är enligt Fairclough uttryck för 
både förändring och stabilitet. Förändring sker när befintliga diskurser utnyttjas på nya sätt 
genom en intertextuell kedja där en text införlivar element från en annan text. Detta är 
förekommande när journalister förmedlar vetenskapliga forskningsrön i en medietext 
(akademisk diskurs blir till en hybriddiskurs genom populärdiskurs). Samtidigt är den 
beständig eftersom makten begränsar relationen och sätter ramarna för vilka aktörer som 
tilldelas tillträde till olika diskurser (Winther Jørgensen & Philips 2000:78).   
     Interdiskursivitet handlar om i vilken utsträckningen en diskurs utgör en del eller är en 
samling av andra diskurser (Winther Jørgensen & Philips 2000). När olika diskurser 
blandas, exempelvis en konsumentdiskurs och en medicinsk diskurs kan detta leda till 
förändring medan en traditionell diskurs visar på effekten av en konserverande syn. 
Interdiskursivitet gör det därför möjligt att upptäcka hur bilden av Ritalin, Concerta och 
Strattera reproduceras och bevaras. 

4.1.4 Den sociala praktiken 

I den sociala praktiken är utgångspunkten att studera hur texterna är förbundna till 
samhälleliga strukturer. Den sociala praktiken blottlägger producering, reproducering och 
förändring av sociala strukturer genom språket. De diskurser som identifieras i texterna, 
exempelvis en medicinsk diskurs, analyseras vidare i koppling till en social kontext. På en 
övergripande nivå analyseras genom den sociala praktiken vilka sociala och ideologiska 
implikationer det får för olika grupper i samhället (Winther Jørgensen & Philips 2000:90).  
Inom ramen för den sociala praktiken förekommer ideologibegreppet. Ideologier är något 
som kan förekomma på alla tre nivåer i analysen och kan ses som ett system av åsikter, 
värderingar och idéer. Dessa befäster och bevarar gruppidentiteter och maktrelationer 
genom neutralisering. Neutralisering är när individer tar vissa antaganden för givna och inte 
är medvetna om att sättet att tala på och uttrycka sig är socialt determinerade. Vidare kan 
ideologi visa sig i identiteter, subjekt eller genom interaktioner. En ideologisk diskurs 
(exempelvis en medicinsk diskurs) upprätthåller en dominerande ställning och förtryck samt 
skapar makt. När människor förklarar och tolkar saker kan detta ses som skapande och 
upprätthållande av makt (Fairclough 2001). Som tidigare har beskrivits upprätthålls 
ideologierna genom att subjektiva värderingar neutraliseras (inom exempelvis nyhetsgenren) 
så att de framstår som ”sanningar” medan andras värderingar (inom exempelvis 
debattgenren) baktalas eller exkluderas.  Inom den kritiska diskursanalysen möjliggör 
ideologibegreppet att diskurser kan relateras till större sociala sammanhang (Fairclough 
2001). 
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     Inom diskursteorin är ideologi och objektivitet likställda med varandra. När en diskurs 
objektiverats står den oemotsagd och framstår som en sann bild av verkligheten. De 
alternativ som teoretiskt skulle kunna vara möjliga döljs genom objektiviteten; makten blir 
på så sätt osynliggjord (Winther Jørgensen & Phillips 2000:44). Objektiviteten döljer dock 
inte sanningen, utan den döljer de möjliga alternativen (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:24). Med utgångspunkt från marxismens idé om ideologier som ett falskt medvetande, 
är tanken vid kritisk diskursanalys att se de alternativ som döljer sig bakom diskurserna 
(Ibid, s.24).  
     I nära anknytning till ideologibegreppet finns hegemonibegreppet som ett analytiskt 
verktyg för att synliggöra den sociala praktiken. Hegemoni ska förstås som organisering av 
samtycke och maktbegreppet förklaras med en hegemonisk vokabulär som hur något blir 
foglig snarare än att de skulle röra sig om styrka (Winther Jørgensen & Phillips 2000:39). 
Hegemoni beskriver hur enighet kommer till stånd i en process av intern kamp mellan olika 
viljor (Fairclough 2001). Jag använder här hegemonibegreppet som analytisk verktyg i 
bemärkelsen att den kan visa hur exempelvis en grupp vinner legitimitet för sina idéer. I den 
sociala praktiken kan vi därför studera vilka sociala effekter konstruktionen av att 
kategorisera Ritalin, Concerta och Strattera som läkemedel istället för drog får för individen i 
praktiken. 

4.2 Material 

Nedan beskrivs för insamling, urval och bearbetning av tidningsmaterialet. Vidare tas också 
diskussioner kring reliabilitet, validitet och bortfall upp. Slutligen beskrivs utgångspunkterna 
för analysen av materialet. 

4.3 Insamling, urval och bearbetning av material 

Ett första steg i studien har varit att söka i mediearkivets databas för att få fram material till 
studien. Efter detta ställdes en kodbok upp för att fastställa variablerna. 
Kodningsprinciperna har varit viktiga redskap för att exempelvis kunna fastställa om vilken 
aktör som är mest positiv till läkemedlen, eller hur läkemedlen beskrivs. Huvudkoden har 
fastslagits genom kvantitativa mått där förekomsten av antalet spaltmillimeter för varje kod i 
en artikel beräknades och jämfördes (t.ex. Lindblom 2015; Lindblom & Torres 2011). 
Analysen har sedan bearbetats i statistikprogrammet SPSS (version 22). I 
resultatredovisningen presenteras statistiken i frekvens- och procenttabeller. 
     Urvalet av svenska dags- och kvällstidningar har en bred spridning över hela landet. Alla 
artiklar mellan 2002 och 2015 i Dagens Nyheter (DN), Göteborgsposten (GP), Helsingborgs 
Dagblad (HD), Sydsvenskan (SYD), Nerikes Allehanda (NA) och Svenska Dagbladet (SVD) 
som nämner Ritalin, Concerta eller Strattera har tagit med. Dessa tidningar omfattar en 
daglig upplaga på över 50 000 exemplar (Mediekompassarkivet 2012). Av detta skäl har även 
de två största kvällstidningarna, Expressen (EXP) och Aftonbladet (AB), inkluderats i 
studien. Urvalet av dags- och kvällstidningar är också praktik motiverat. Mediaarkivet, där 
tidningsmaterialet har inhämtas, gör det möjligt att tillhandahålla artiklar fr.o.m. år 2002 då 
det andra ADHD-medlet Concerta godkändes för insättning till barn. De sökord som använts 
i databasen är Ritalin* OR Concerta* OR Strattera*, (*anger att samtliga ord som börjar med 
ordstammen ifråga har sökts). Efter att ha gallrat bort dubbletter och artiklar som inte berör 
ämnet, fanns totalt 183 artiklar som utgör studiens empiriska material. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet utgör två av vetenskapsfilosofins centrala begrepp. Den förra handlar 
om vi mäter det vi avser att mäta och det senare om det vi har mätt är tillförlitligt (Esaiason 
et al. 2012). För att öka reliabiliteten av analysen av dessa kategorier har kodningen 
genomförts utifrån ”peer-debriefing sessions” (Cresswell 1998). Övervägande av alternativa 
koder (jfr Silverman 2001) tillsammans med min handledare samt en genomläsning av hela 
materialet nio gånger, bidrar till att öka tillförlitligheten. För att uppnå en god validitet har 
forskningsfrågan och syftet varit i fokus under alla delar i uppsatsen. 

4.5 Bortfall 

Eftersom data har inhämtats från ett digitalt arkiv finns det alltid en möjlighet att det kan 
förekomma bortfall som därmed inte skulle kunna komma med i analysen. Enligt 
arkivdatabasen Retriever (retriever.se 2015) hamnar originalartiklar som publiceras på 
sökverktygets hemsida samma dag. Detta bör garantera att risken för bortfall bör vara 
minimal. Tilläggas kan vidare att en sökning på samma sökord gjorts ett flertal gånger för att 
säkerställa att ingen artikel har missats. 

4.6 Utgångspunkten för analysen 

Analysen har två faser. I den första fasen kommer jag att belysa hur massmedia upprättar 
gränsen mellan läkemedel och drog genom en socialkonstruktionistisk analys som är 
induktiv. Det innebär att jag utifrån materialet genererat kategorier som sedan undersökts 
kvantitativt och kvalitativt. I den andra fasen har jag relaterat till Faircloughs 
tredimensionella modell med dess analysverktyg för att fördjupa analysen av resultatet i den 
första fasen. Detta avsnitt utgörs av avsnittet diskussion. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs resultatet från tidningsmaterialet från de åtta största 
dags- och kvällstidningarna i Sverige i frekvens och procenttabeller. För att återknyta till 
uppsatsens syfte är det att skildra hur man inom massmedia konstruerar gränsen mellan 
läkemedel och drog med avseende på ADHD-medel. För att konkretisera syftet ställdes 
följande frågor upp: Vilken attityd och inom vilken genre talar man om ADHD-medlen? I 
vilken utsträckning anges biverkningar av ADHD-medlen? Vilka aktörer uttalar sig om 
ADHD-medlen? Med vilken terminologi beskrivs ADHD-medlen? Och slutligen, inom vilka 
teman talas man om ADHD-medlen? Här nedan börjar vi först med att beskriva vilken 
attityd som finns till ADHD-medlen samt inom vilket genre det förekommer. 

5.1 Attityd och genre 

En viktig aspekt när det gäller gränsen mellan läkemedel och drog utgörs av relationen 
mellan attityd och genre.  Som tidigare nämnts i tidigare forskning är denna skillnad central 
för den epistemologiska statusen (Lindblom 2015). Det innebär att tillträde till nyhetsgenren 
skapar en plattform för kunskapsproduktionen att hävda vetenskap. I motsvarande grad 
innebär deltagande inom debattgenregren lägre grad att hävda vetenskap då ens 
framställning blir klassat som subjektiva åsikter och tyckande.  Nyhetsgenren innefattar 
artiklar författade av journalister i syfte att informera om exempelvis dagsaktuella händelse, 
människors livssituation och forskningsrön. Debattgenren inbegriper artiklar med tyckande 
eller argumenterande inslag, såsom kolumner, recensioner, insändare och ledare vilka 
författats av journalister eller av för massmedia externa aktörer. 
     En artikel har kodats som positiv när ADHD-medlen övervägande grad beskrivits som 
positiv. En artikel har kodats som negativ när den i övervägande grad beskrivits som  negativ. 

Tabell 1 

 
Attityd till ADHD-medlen på nyhet- och debattsidorna (n=183) 

   

Genre 
   

 

Nyhetsartikel Debattartikel Totalt 
 Attityd n % n %        n % 

Positiv 99 74% 14 28% 113 62% 

Negativ 15 11% 21 42% 36 20% 

Uttalar sig inte/Oklart ställningstagande 19 4% 15 30% 34 19% 

Totalt 133 73% 50 27% 183 100% 

 

Av tabellen kan vi utläsa att förespråkare för ADHD-medlen haft ett större massmedialt 
utrymme med att nå ut och uttrycka sin uppfattning. Totalt är 62% positiva till ADHD-
medlen medan 20% är negativa. I tabellen redovisas även artiklar som kodats som ”Uttalar 
sig inte/Oklart ställningstagande” vilka anger att attityden inte kunnat fastställas. Resultatet 
visar vidare att 74% av förespråkarna för ADHD-medlen uttalar sig på nyhetssidorna. 
Motsvarande siffra är 28% på debattsidorna. Vi kan också utläsa att 11% har en negativ 
attityd till medlen på nyhetssidorna medan det är 42% som är negativ på debattsidorna  
     Vi kan vända oss till materialet för att visa på när attityden framhållits som positiv. Det 
handlar om som exempelvis i en nyhetsartikel med titeln: ”Det är en lycka att klara vardagen” 
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(AB 13/3-2011) där huvudpersonen säger: ”Så nu får jag medicinering. Concerta, milligram. 
En tablett om dagen. Den hjälper mig att hålla fokus. Och jag har en mycket jämnare nivå 
nu”. Eller att det leder till ”bättre koncentration och minne” (DN 13/4-2008) och ”ökar 
impulskontrollen” (NA 27/3-2002). I motsvarande grad har de artiklar där attityden varit 
negativ framhållit att ADHD-medlen leder till ” tappad aptit, hjärtproblem, yrsel och svåra 
hjärtproblem” (AB 19/5-2007), ”förändrar personligheten” (NA 27/8-2005) och skapar 
”missbruk” (GP 15/10-2010). 
     En annan aspekt av att ADHD-medel konstrueras som läkemedel berör journalistkårens 
genre-selektering. I tabell 1 ges en orättvis bild av ADHD-medel eftersom vi är ovetande om 
antalet gånger aktörer verkligen försökt få tillgång till debattsidorna, men blivit nekade 
eftersom tidningsmaterialet redan är redigerat. Om vi tar detta i beaktande och utgår ifrån 
att journalisterna både genre-formar och genre-stratifierar artiklar kan vi belysa det. Vi kan 
därför undersöka samtliga artiklar som har en positiv respektive negativ attityd gentemot 
ADHD-medlen författade av journalister (n=131). Utifrån detta underlag kan vi sedan 
beräkna andelen negativa artiklar i relation till genre. Resultatet visar att det är 24 vanligare 
att artiklar författade av journalister är positiva till ADHD-medel på nyhetssidorna.   

5.2 Biverkningar 

En vidare aspekt som belyser hur gränsen mellan ADHD-medel och drog framställs i 
massmedia berör biverkningar.  En artikel har kodats som ”nej”  när inte någon skadeverkan 
för beteendet, tankeverksamheten, känslolivet eller hälsan angetts. Omvänt har en artikel 

kodats som ”ja” när minst en biverkning för beteendet, tankeverksamheten, känslolivet eller 

hälsan angetts. En särskild undersökning för om biverkningar av ADHD-medel förekommer i 
massmedia ges i tabellen nedan. 

Tabell 2 

Nämns biverkningar av ADHD-medlen? (n=183) 

  n % 

Nej 147 80% 

Ja 36 20% 
 
 
Tabellen visar att biverkningar inte nämns i 80%  av tidningsmaterialet. Istället talas det om 
kurativa fördelar om att bli ”drogfri” (NA 8/5-2006) ”öka fokus” (AB 13/3-2011) och ”höja 
livskvalitén” (GP 1/11-2007). Såväl nämndes också vid introduceringen av Concerta att denna 
hade en ”jämnare utsöndring än föregångaren Ritalin /…/” (HD 12/4-2003). Detta kan tolkas 
som att psykofarmakologin fortsätter och utvecklar effektivare läkemedel i enlighet med dess 
historia. I tidningsmaterialet går det även att göra en distinktion mellan direkt och indirekt 
angivna biverkningar. I faktiska tal nämns i 28 artiklar biverkningar om antingen Ritalin, 
Concerta eller Strattera på ett direkt sätt. I 8 artiklar nämns biverkningar på ett indirekt sätt. 
I de fall där biverkningar nämns på ett indirekt har det exempelvis skrivit att det 
”förekommer biverkningar,” (DN 13/4-2008) utan att ange vilka biverkningar det rör sig om. 
I de fall där biverkningar nämns på ett indirekt har det exempelvis skrivit att det 
”förekommer biverkningar,” (DN 13/4-2008) utan att ange vilka biverkningar det rör sig om. 
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5.3 Aktörer 

En annan aspekt av gränsen mellan läkemedel och drog är kopplat till vilka aktörer som får 
uttala sig inom massmedia. Den vetenskapliga tillhörigheten spelar en central roll för de 
kunskapsanspråk som kan göras. En psykiatriker kan göra större anspråk på kunskap 
tillskilland från en läkare eller forskare utanför psykiatrin. I ljuset av detta redovisas i tabell 3 
de 11 aktörer som mellan 2002 och 2015 haft störst massmedialt utrymme att uttala sig 
angående Ritalin, Concerta och Strattera. 

Tabell 3 

Aktörer som får mest utrymme att uttala sig om ADHD-medlen (n=183) 

Aktörer 
n % 

Psykiatriker 40 22% 

Vuxen diagnosticerat med ADHD 33 18% 

Journalist 18 10% 

Myndighetsperson 16 9% 

Privatperson 10 5% 

Anhörig diagnosticerat med ADHD 10 5% 

Läkare verksam utanför psykiatrin 4 2% 

Övriga forskare 4 2% 

Barn diagnosticerat med ADHD 2 1% 

Företrädare för intresseorganisation 2 1% 

Vårdpersonal 1 1% 

Övriga 9 5% 

 

Resultatet visar att psykiatriker (22%) utgör den grupp med mest massmedialt utrymme 
totalt sett över de senaste 14 åren. Näst mest utrymme har vuxna diagnosticerade med ADHD 
(18%), följt av journalister (10%). Även myndighetspersoner (9%) (med myndighetsperson 
avses t.ex. personal inom Socialstyrelsen och vissa kommunalt anställda), privatpersoner 
(5%) samt anhörig till diagnosticerat med ADHD (5%) har haft betydande utrymme. I 
kategorin ”Övriga” ingår aktörer med ett mindre massmedialt utrymme. Det gäller i 
normalfallet aktörer med särskilda identifikationer, där ibland vetenskapliga experter på  
psykosocial ohälsa. 
     Psykiatriker utgör en betydelsefull aktör för hur gränsen mellan läkemedel och drog 
upprätthålls. Genom sin expertroll intar dessa en priviligierad ställning som förmedlare av 
vetenskapliga rön kopplad till sjukdomar och behandling. Läkare verksamma inom 
psykiatrin förekommer i huvudsak på nyhetssidorna (35) och har uteslutande (34) en positiv 
attityd till ADHD-medel, med undantag för en psykiatriker. I de tre artiklar på debattsidorna 
där psykiatriker förekommer är attityden mot ADHD-medlen negativt.  
     Vi kan illustrera detta med utdrag från tidningsmaterialet där psykiatriker uttrycker sig 
positivt till ADHD-medlen. I en artikel (GP 1/11-2007) säger psykiatriker Gunilla Thernlund 
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att hon är ”övertygad om att medicinering med amfetamin innebär en höjd livskvalitet för 
många barn med adhd.” I en annan artikel (NA 27/3-2002) framhåller psykiatrikern Björn 
Kadesjö att ”medicineringen är omstridd” och att ”kritikerna befarar att den kan leda till 
missbruk senare i livet.” Men Kadesjö ”vill dock dämpa farhågorna,” då han menar att ” de 
studier som hittills gjorts pekar inte på några risker.” 

5.4 Terminologi 

Ett ytterligare sätt som gränsen mellan läkemedel och drog skildras på är med vilken 
terminologi Ritalin, Concerta och Strattera beskrivs. Termer som ”medicin” och ”läkemedel” 
eller produktens namn anger att det rör sig om ett läkemedel. Omvänt anger ”preparat”, 
”piller” och ”amfetamin” att substansen är en drog. I tabell 4 visas utifrån samtliga artiklar 
vilken terminologi som används i direkt anslutning till hur Ritalin, Concerta och Strattera 
beskrivs. 

Tabell 4 

Med vilken terminologi beskrivs ADHD-medlen? (n=183) 

 n % 

Läkemedel 138 75.4% 

Drog 30 16.4% 

Neutralt 15 8.2% 

 

I tidningsmaterialet beskrivs ADHD-medlen på femton olika sätt. För att göra analysen mer 
övergriplig har jag därför delat in dessa i tre kategorier. I de fall där ADHD-medlen beskrivits 
som läkemedel, medicin, Ritalin och Concerta har dessa klassificerats som sammantaget 
läkemedel. På motsvarande sätt har de klassats som drog när de beskrivits som preparat, 
amfetamin, drog, amfetaminpreparat, centralstimulantia, piller och amfetaminderivat. I de 
fall där terminologin anses som neutralt har ADHD-medlen omnämnts som medel, tablett 
och produkt. Vi kan se i tabell 4 att Ritalin, Concerta och Strattera till 75% beskrivits som 
läkemedel. I 16% av alla tidningsartiklar beskrivs ADHD-medlen som  en drog och i 8% 
förekommer en neutral beskrivning.  
     Ett exempel på när man talar om medicin förekommer i artiklarna (EXP 16/11-2007) där 
”/…/ medicinering med centralstimulantia som Concerta, Ritalin eller Equazym hjälper.” 
Och ”Innan jag fick centralstimulantia (Concerta) som medicinsk behandling /…/” (NA 5/8-
2004). När det handlar om läkemedel beskrivs det genom: ”I dag behandlas barn med ADHD 
med de centralstimulerande läkemedlen amfetamin eller Ritalin /…/” (GP 13/10-2003). Samt 
”fick behandling med något av adhd-läkemedlen Concerta, Ritalin” (DN 14/1-2012). 
     På motsvarande sätt beskrivs preparat och drog i artiklarna (AB 11/6-2005) ”Idag heter 
preparatet Concerta, också narkotikaklassat,”, ”allt med hjälp av lite centralstimulantia, som 
det narkotikaklassade preparatet Concerta” och ” Enligt livvakten använde Spears en rad 
droger, som Ritalin och Narcon” (EXP 22/7-2011). 
     Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog aktualiseras idag även av  hur man talar 
om marijuana. Det talas i en artikel (SYD 18/11-2010) om marijuana som ”cannabismedicin” 
(cannabis är växten). I artikeln sägs mot bakgrund av att en person nu fått det beviljat att 
importera marijuana för ”medicinsk bruk” att: ”En möjlig tolkning är att det nu även är öppet 
att importera vanlig marijuana /…/.” Den språkliga skillnaden i att hänvisa till ”vanlig 
marijuana” skapar en gräns mot en ”olaglig” användning. Det ger därmed legitimitet till dess 
användning som sanktionerats juridiskt.  
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5.5 Tema 

I tidigare tabeller har jag redogjort för hur genre, attityd, aktörer, biverkningar och 
terminologi konstruerar gränsen mellan läkemedel och drog inom massmedia. För att 
fördjupa förståelsen av hur ADHD-medlen skildras som läkemedel i massmedia kan vi 
slutligen anknyta till de teman som förekommer i tidningsmaterialet.  I tabell 5 nedan ser vi 
fördelningen av tidningsartiklarna inom respektive tema.  

 

Tabell 5 

Inom vilka teman nämns ADHD-medlen? (n=183) n % 

Mediciner och juridiska spörsmål 59 32% 

Mediciner och biografiska erfarenheter 44 24% 

Mediciner och vetenskaplig hållbarhet 36 20% 

Mediciner och kriminalitet 20 11% 

Mediciner och ekonomi 10 5% 

Mediciner och alternativa behandlingsområden 6 3% 

Övrigt 8 4% 

 

Resultatet visar att temat ”Mediciner och juridiska spörsmål” har störst utrymme (32%), följt 
av temat ”Mediciner och biografiska erfarenheter” (24%) och ”Mediciner och vetenskaplig 
hållbarhet” (20%). Inom temat ”Mediciner och kriminalitet” förekommer 11% av materialet, 
motsvarande siffra är 5% inom temat ”Mediciner och ekonomi.” Slutligen ingår 3% av 
tidningsmaterialet inom temat ”Mediciner och alternativa behandlingsområden”.  
     Nedan ska vi illustrera från tidningsmaterialet hur, när och vilka som konstruerar gränsen 
mellan läkemedel och drog inom vart och ett av dessa teman. Teman är framförallt 
intressanta ur ett kvalitativt perspektiv. Vi ska börja med att titta på vilka teman som 
förekommer vid konstruktionen av Ritalin, Concerta och Strattera som läkemedel. 
     Vi inleder med temat Mediciner och biografiska erfarenheter. Det är inriktat på 
upplevelser av att medicinernas med Ritalin, Concerta eller Strattera både i arbetslivet och 
till vardags. Företrädare framhåller att eftersom ADHD är en sjukdom, måste det behandlas 
med ADHD-medel. Även om det förekommer en kombination av andra åtgärder, såsom 
terapi och extrastöd i skolan, anses sjukdomen lindras bäst genom dessa medel. Läkemedlen, 
menar företrädare, gör det möjligt att leva ett normalt liv eftersom den hjälper personen att 
kontrollera impulser och öka fokus, i exempelvis skolan. Eftersom dessa framgångshistorier 
är så vanligt förekommande intygar personerna att dessa ADHD-medel ska ses som 
läkemedel eller mediciner eftersom de har hjälpt dem. I en av berättelserna (AB 11/8-2011) 
beskriver en anhörig till diagnosticerat med ADHD att det är glädjande att alltfler med 
ADHD får ”adekvat medicinsk hjälp.” I en annan artikel (EXP 16/11-2007) kopplas personens 
ätstörningar samman med ADHD. Caroline, som huvudpersonen heter, beskrivs ha lidit av 
svåra ätstörningar. Detta eftersom hon hetsätit godis och kräkts, tränat extremt mycket för 
att sedan endast väga 40 kilo. Men i och med att hon fick diagnosen ADHD och ”rätt medicin 
vände allt.” 
     Vi kan vidare illustrera gränsen i en artikel där Concerta beskrivs som att inte vara en 
drog. I artikeln (NA 8/5-2006)” sägs att: ”Nu har hon varit drogfri i snart två år och får 
tabletter, bland annat Concerta, som innehåller amfetamin-liknande ämnen, fast i mycket 
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liten dos. Ing-Britt visar kapslarna och förklarar att ämnet löser upp sig mycket långsamt.”  
Concerta beskrivs även ”som medicinsk behandling” (NA 5/8-2004). Den diagnosticerade 
berättar om hur han i tre års tid varit vilsen och undrat över meningen med livet och att han 
aldrig mått så dåligt. Men hans liv vände genom ”medicinering med centralstimulantia” (NA 
5/8-2004). 
      I temat Mediciner och vetenskaplig hållbarhet, finner vi de forskningsstöd som finns för 
förskrivandet av Ritalin, Concerta och Strattera. Det är vanligt förekommande att företrädare 
för läkemedlen hänvisar till studier där deras ståndpunkter kan beläggas, men även att 
aktörerna i egenskap av exempelvis läkare kan hänvisa till sin erfarenhet om läkemedlens 
positiva inverkan. I en artikel (DN 11/1-2012) från 2012 kan vi illustra expertrollens betydelse 
genom att oemotsagd kunna hänvisa till att ”kunskapsluckorna är stora.” Detta beläggs 
genom att hänvisa till att ”tidigare forskning visat att medicinerna är effektiva och säkra att 
använda.”  Psykiatrikerns roll som vetenskaplig bärare befästs även när läkarens egna åsikter 
- ”vi vet att det fungerar”- framkommer i artikeln. På så sätt tolkas inte läkarens åsikt som en 
åsikt, utan som fakta som han i egenskap av läkare ger uttryck för.  
     I en artikel (GP 15/10-2013) med titeln ”ADHD-läkemedel mot droger” görs en distinktion 
mellan läkemedel och drog. ADHD-läkemedel framstår som en ”anti-drog.”  Det beskrivs hur 
”läkemedel mot ADHD leder till färre missbruk”, vilket pekar på att ADHD-medel i sig inte 
kan leda till missbruk. Deltagarna i studien är fångar på en anstalt som deltar i ett 
forskningsprojekt för att bli kvitt sitt ”amfetaminberoende” genom att de använder ADHD-
medel istället. Detta distanserar ytterligare ADHD-medel från amfetamin (även om de i 
själva verket innehåller amfetamin) och på så sätt legitimerar bruket av det.  Nyhetsartikeln 
är också kort och koncist och eftersom ingen person uttalar sig kopplad till den studie som 
hänvisas till lämnas inget utrymme för egna tolkningar. Användningen av Ritalin, Concerta 
och Strattera legitimeras också genom att peka på att alltfler ”blir behandlade” (GP 27/1-
2003) och att så många som ”70-80%” blir ”påtagligt bättre av medicinering” (EXP 16/11-
2007). 
     Vidare har vi temat Mediciner och juridiska spörsmål. Det inbegriper de forskningsetiska, 
moraliska och juridiska frågor som uppkommit i samband med ADHD-medlen. Vanligt är att 
läkare verksamma inom psykiatrin suttit på dubbla poster. De har i egenskap av psykiatriker 
suttit i Socialstyrelsens expertgrupp för att granska ADHD-medlen.  Samtidigt har de även 
arbetat som konsulter åt läkemedelsföretagen för att därigenom försöka påverka 
Socialstyrelsen att godkänna ADHD-medlen. 
     Inom detta tema förekommer hälften av jämn fördelning mellan positiv och negativ attityd 
till ADHD-medlen. Vi kan illustra med ett utdrag från materialet där artikeln är positiv. I en 
nyhetsartikel med rubriken ”Missbrukare drogfria av medicin” (DN 11/4-2002) framhåller en 
läkare verksam inom psykiatrin att ”centralstimulantia bör betraktas om ett förstahandsval 
vid ADHD också hos vuxna.” Läkaren hänvisar här till att det funnits en ”ideologisk barriär” 
mot att medicinera. Detta har nu dock försvunnit eftersom Socialstyrelsen ”tagit till sig den 
omfattande dokumentationen som finns,” vilket möjliggör för läkarna att förskriva ADHD-
medel till fler personer. På motsvarande sätt talas det om ”livsfarlig medicin stulen” (NA 
28/12-2009) där Ritalin anges vara beroendeframkallande. 
     Ett annat tema är Mediciner och kriminalitet. Den inriktar sig på sexualbrott, våldsbrott 
och andra kriminella handlingar kopplade till ADHD-medlen. Det har framförallt rört sig om 
att fångar på olika anstalter fått ingå i olika forskningsförsök med ADHD-medel. 
Företrädarna har framhållit att eftersom en tredjedel av alla fångar lider av ADHD kan en 
effektiv behandling med medlen göra fångarna ”drogfria.” Andra fall har att göra med att 
personer som begår olika våldsbrott, sexualbrott, och våld med dödlig utgång tagit antingen 
Ritalin, Concerta eller Strattera. 
     I en artikel sägs att interner på fängelset är hyperaktiva och våldsamma, vilket har lett till 
missbruk och kriminalitet. Den kriminella handlingen och missbruket anser företrädare kan 
botas genom ”medicinen Concerta” (SVD 28/4-2006). Det informeras också om att 
forskningen visat att vuxna begår färre brott när de medicineras. I en annan artikel (SVD 
12/24- 2002) framhåller en person om hur medicineringen varit ovärderligt för henne. Hon 
menar på att medicineneringen gjort att hon ”fått sitt liv tillbaka.” Genom att koppla 
beroendeproblem, aggressivitet och kriminalitet med obehandlade företeelser vidgas 
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gränserna genom att föreslå att alla dessa symptom och problem kan försvinna genom att bli 
ordinerade Concerta. 
     Ytterligare ett tema är Mediciner och ekonomi. Där framförs rapportering om 
nyintroducerande av Concerta under 2002 och Strattera år 2006. Förespråkarna för medlen 
har menat på att staten kan spara in pengar på lång sikt genom att upptäcka diagnosen 
ADHD tidigare och ordinera medicinsk behandling. Parallellt med detta framförs också att 
debatten om Ritalin hittills ”dominerats av riskerna för negativa effekter som till exempel 
hjärnskador. Men, menar företrädare, har amerikanska forskare nu för första gången tvärtom 
visat att medicinering kan påskynda hjärnans utveckling åt rätt håll” (GP 27/1-2003). Vidare 
beläggs detta genom att hänvisa till att forskare framhåller att studier som gjorts ”inte pekat 
på några risker” (SDS 26/3-2002) att ”fördelarna överväger nackdelarna” (GP 26/1-2009) 
samt att ”Miljontals barn har stått på Ritalin under flera år. Det är en väl beprövad och 
väldokumenterad behandling som har positiva effekter och få biverkningar” (GP 13/10-
2003). 
     I kontrast till detta kan vi se att när Concerta introducerades 2002 informerades om 
följdverkningar av Ritalin. Exempelvis rapporterades det om att barn får våldsamma utbrott 
när det verksamma ämnet sjunker (SDS 11/4-2003), vilket Concerta kommer kunna avhjälpa 
eftersom den anses ha en jämnare utsöndring (HD 12/4-2003). Rabatteringen av Concerta 
vänder sig till barn som inte har råd att köpa medlet, eftersom läkemedlet enbart skrivs på 
licens. Sedan 2002 är också licensen borta, vilket fick psykiatrikern Kerstin Malmberg att 
utbryta i ”äntligen,” med den motsägelsefulla rubriken ”Stökiga barn får laglig narkotika” (AB 
9/11-2002). 
     Slutligen har vi temat Mediciner och alternativa behandlingsområden. Den fokuserar på 
att ADHD-medlen används av friska personer som inte är diagnosticerade med ADHD. 
Forskningen har lyft fram att närmare 6% av alla universitetsstuderande i USA använder 
Ritalin. Individer utan en ADHD-diagnos motiverar bruket med en vilja koncentrera sig för 
att uppnå högre resultat i skolan, eller nå sportliga framgångar.  
     I artikeln ”Studenter dopar sig till bättre resultat,” (EXP 3/7-2013) beskrivs hur gränserna 
är töjbara i konstruktionen. Enligt en forskare använder han själv ”smart-drugs” för att 
förbättra koncentrationen. Han menar att dessa ”smart-drugs” är något annat än de droger 
som fanns på 1960-talet som syftade till att ”förändra medvetandet och livet.” I kontrast till 
dagens droger (se Ritalin) används dem av personer som vill ”arbeta mer”. Han menar att 
Ritalin istället erbjuder ”kognitionsförbättringar” och ingen ”verklighetsflykt,” vilket, hans 
menar, ”gör oss extremt samhällstillvända.” 
     Vi kan vidare illustrera hur gränserna för vad som är en drog och läkemedel hänger ihop 
med om det finns en auktoritet som förskriver dessa eller inte. I en artikel (AB 7/6-2008) 
berättar Maria om att hennes missbruk äntligen är borta eftersom det ersatts med 
”receptbelagd Ritalin” (AB 7/6-2008). När personer inte diagnosticerade med ADHD 
använder Ritalin, Concerta eller Strattera i syfte att uppnå större koncentrationsförmåga blir 
detta klassat som missbruk (EXP 22/7-2011), i konstrast till om personen är diagnosticerad 
och använder dessa i syfte att uppnå samma effekt. 
     Vi ska nu vända oss till den avslutande analysen och diskussionen i uppsatsen. Analysen 
som följer utgår ifrån Faircloughs kritiska diskursanalysen där tidningsmaterialet analyseras 
med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell text, diskursiv praktik och social praktik 
och därtill knutna analysverktygen. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur massmedia konstruerar gränsen mellan 
läkemedel och drog med fokus på ADHD-medel. Denna del i uppsatsen kommer utgöras av 
vad som i metoden nämnts som fas två i analysen av tidningsmaterialet. Med utgångspunkt i 
den kritiska diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell analyseras 
tidningsmaterialet utifrån text (modalitet och transitivitet), diskursiv praktik (intertextualitet 
och interdiskursivitet) och social praktik (ideologi och hegemoni) och det därtill knutna 
analysverktygen. 

6.1 Den textuella praktiken 

För att kunna upptäcka de diskurser som är rådande analyseras i den textuella praktiken den 
form och mening som texten intar. Ordval, rubriker och grammatik är några av begreppen 
som analyseras i tidningsmaterialet.  
     I modaliteten undersökts en aktörs grad av instämmande. Hur aktören väljer att uttrycka 
sig påverkar dess instämmande, d.v.s. dess affinitet. Påståendet ” Ritalin till stor hjälp mot 
ADHD” (AB 11/8-2011) är ett exempel på en hög grad av instämmande då det uttrycks som 
en objektiv modalitet. I objektiva modaliteter finns det ingen agent, det vill säga, det är oklart 
vems ståndpunkt som beskrivs eller uttrycks. Objektiva modaliteter var vanligt 
förekommande i materialet och som illustreras i tidningsrubrikerna: ”Ritalin till stor hjälp 
mot ADHD” (AB 11/8-2011), ”Missbrukare drogfria av medicin” (DN 4/11-2002), ”Medicin 
till personer med ADHD minskar risk för brott” (DN 12/11-2012), ”ADHD-läkemedel mot 
droger” (GP 15/10-2013), ”Missbrukare hjälpta av centralstimulantia” (NA 5/11-2002) och ” 
Inga hjärtproblem av ADHD-medicin” (HA 2/11-2011).   I dessa tidningsrubriker 
förekommer inga modala hjälpverk, varför påståendena kan befästas som sanning.  
     Artikeln ”Struktur och rutin blir en hjälp” (NA 10/1-2005) är ytterligare exempel på en 
objektiv modalitet genom användandet av verbet blir. Den intervjuade psykiatrikern bygger 
sitt argument på att hänvisa till andra studier. Han säger att: ”Studier visar att det snarare är 
risk att de blir missbrukare om de inte får den lilla dosen i unga år. Då söker de sig själva till 
drogen senare. ”Vi kan samtidigt utläsa en interdiskursivitet, d.v.s. när flera olika diskurser 
samvarierar. Här finns inslag av konsumentdiskursen tillsammans med den medicinska 
diskursen som reproducerar en användning av dessa användare att inte ”bli missbrukare.” 
Utlåtandet särskiljer också läkemedel och drog genom att explicit uttrycka att receptbelagd 
medicinering inte leder till något beroende eftersom det handlar om ”den lilla dosen.” Istället 
blir samma ”dos” en drog när personen inte får det utskrivet av en läkare. 
     I en debattartikel (AB 28/2-2008) skriven av skolläkaren Leif Elinder får vi ett exempel på 
en subjektiv modalitet. Även om Elinder hänvisar till vetenskapliga rapporter och 
framstående psykiatriker inom fältet för att förstärka sin argumentation sjunker hans 
trovärdighet genom användandet av modala hjälpverb. I artikeln har Elinder argumenterat 
för att exempelvis Ritalin varit en bidragande orsak till att ett flertal massmord och 
dödsskjutningar i USA ägt rum. I anknytning till detta frågar han: ”Kan den frikostiga 
förskrivningen av psykoaktiva preparat förklara vansinnesvåldet?”  och i ett senare avsnitt 
hänvisar han till en framstående psykiatriker som i flertalet vetenskaplig publicerade artiklar 
visat att SSRI-preparat ”kan öka risken för aggressivt beteende och våldshandlingar.” Det 
modala hjälpverbet kan, påverkar satskonstruktionen och leder till att graden av affinitet 
sjunker. Graden av instämmande är viktigt för i vilken utsträckning ADHD-medlen 
legitimeras eller ifrågasätts (Winther Jørgensen & Philips 2000). 
     I anslutningen till modaliteten beskriver transitiviteten hur händelser och processer 
antingen binds ihop eller inte binds ihop med ett subjekt eller objekt. Beroende på hur det 
används påverkas textens innebörd. I artikeln (DN 3/7-2012) ”Stor ökning av ADHD-medicin 
till små barn” får vi en passiv form och ingen agent. Det kan utläsas som att medicinerna ökar 
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av sig själv. Oavsett om det är en medveten eller omedveten strategi lägger artikelförfattaren 
vikten vid handlingen (ökningen) och inte vad/vem (läkemedelsbolag? läkare? efterfrågan?) 
som ligger till grund för det.  
     Slutligen kan vi också illustrera både modaliteten och transitiviteten. I en artikel (DN 14/1-
2012) anges att ADHD-medel ökat fyra gånger sedan 2007. Enligt den tillfrågade 
psykiatrikern är detta väntat. Psykiatrikern säger att ”vi närmar oss taket” och att 
”uppskattningar visar att ungefär ett av tjugo barn har ADHD.” I satskonstruktionen finns 
ingen agent ansvarig för att förskrivningen av ADHD-medel ökat. Transitivitet kännetecknas 
ju av att händelsen antingen bind ihop eller inte binds ihop till ett objekt eller subjekt. I detta 
exempel bär ”uppskattningar” ansvaret för att förskrivningen ökat fyra gånger på fem år. När 
händelsen inte binds ihop med ett subjekt får den innebörden av ett naturligt fenomen. 
Satsen blir således en objektiv modalitet genom verbet har i satsen ”ett av tjugo barn har 
ADHD (min kursivering).” 

6.2 Den diskursiva praktiken 

Fairclough (1995) lyfter fram att allt som kommuniceras bygger på något som tidigare har 
kommunicerats. Det handlar om att ingen handling är ny, utan bygger på en redan 
existerande text (se även Winther Jørgensen & Phillips 2000:77). Artiklarna är med 
Faircloughs språkbruk både konstituerade och konstituerande. Det innebär att de både 
skapar (konstituerar) sociala värden och påverkas (konstitueras) av andra sociala praktiker. I 
26% (47) av tidningsartiklarna hänvisades till antingen vetenskapliga artiklar eller artiklar 
författade av andra tidskrifter (interdiskursivitet). Genom att hänvisa till en vetenskaplig 
studie blir media en förmedlare av vetenskap (Winter Jørgensen & Phillips 2000:87), i detta 
fall effekten, orsaken och ökningen av ADHD-medel som var framträdande. För en läsare kan 
inslag av vetenskaplig forskning kopplat till ADHD-medlen också legitimera dess användning 
eftersom den akademiska diskursen ger det trovärdighet. Då det råder en konkurrens mellan 
olika tidningar om konsumenter är dessa källor heller inte opartiska i sin rapportering. 
Kravet på lönsamhet genom att nå till en bredare publik gör att den akademiska diskursen 
delvis anammas då det skulle kräva större förförståelse från konsumenten om den inte skrevs 
om för en bredare publik. Massmedia bidrar till att konservera en diskursordning där Ritalin, 
Concerta och Strattera beskrivs som läkemedel. Detta gör genom att i rapporteringen bygga 
på en akademisk diskurs som har en större trovärdighet. 
     Den medicinska diskursen konstitueras också genom hur gränsen mellan läkemedel och 
drog framställs. Vi kan illustrera det genom en artikel (NA 28/12-2009) med rubriken 
”livsfarlig medicin stulen från USÖ,” där ADHD-medel blivit stulna från en vårdavdelning. I 
artikeln beskrivs dessa som ”beroendeframkallande läkemedel med morfinliknande 
substanser” och som ”narkotikaklassade.” Genom att skriva att de är ”beroendeframkallande” 
och olagliga eftersom de är ”narkotikaklassade” skapas en gräns mot att dessa medel är 
farliga för individer som inte har fått det utskrivet av en läkare. På så sätt blir den medicinska 
diskursen konstituerande som även anger när något är farligt eller inte. I likhet med vad den 
tidigare forskningen visat om kan vi illustra detta i annan artikel (NA 29/10-2008) då en 
person som inte var diagnosticerad med ADHD av misstag tar Ritalin. När detta sker ringer 
pappan till barnet giftcentralen. Den sköterska som var ansvarig på sjukhuset kommenterar 
händelsen med att: ”en del barn kan ju till exempel reagera med kramper som kan vara svåra 
att hantera.” Här blir gränsen så pass stor att om en person som inte har ADHD och tar 
Ritalin är det att betrakta som gift. Handlingen av pappan, att ringa giftcentralen, både 
legitimerar ADHD som en sjukdom och Ritalin som ett läkemedel som kan bota denna 
sjukdom.  
     Interdiskursivitet d.v.s. när flera olika diskurser samvarierar är vanligt förekommande i 
temat om mediciner och ekonomi där den mediciniska diskursen blandas med 
konsumentdiskursen i vad som uppgår i en marknadsdiskurs. Artiklarna inom detta tema 
berörde i huvudsak att Concerta inte skulle rabatteras. I artikeln intervjuades en psykiatriker 
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som tycke att: ” detta är katastrofalt för de familjer som har gått och väntat på ett 
godkännande” (SYD 11/4-2003) eftersom ”genom uteblivna subventioner blir Concerta dyrt 
och oåtkomligt för patienterna” (GP 12/4-2003). I citatet kan vi tolka att det finns en 
samstämmighet då dessa inte kan ta del av det nya medlet. Vidare kan vi också utläsa 
förskjutningen från ”användare” till ”patienter.” 
      Den medicinska diskursen är konstituerad och blir konstituerande genom användandet av 
siffor. Det skrivs exempelvis om att  ”fler och fler blir medicinerade” (EXP 26/3-2022), att 
alltfler ”blir behandlade” (GP 27/1-2003) och att så många som ”70-80%” blir ”påtaglig 
bättre av medicinering” (EXP 16/11-2007). Eftersom så många får medlen ökar också den 
sociala acceptansen mot att dessa är ”läkemedel” mot en faktisk sjukdom, vilket medlet 
behandlar (jfr Weyandt et al. 2009; Aria et al. 2008). Som Fairclough (2001) lyfter fram 
råder det inte en enda diskurs, utan det är en kamp mellan flera olika. I tidningsmaterialet 
framgår hur olika diskurser binds samman.  Det handlar om en konsumentdiskurs (Concerta 
blir subventionerad, fler och fler kan få del av den nu) en medicinsk diskurs (ADHD är en 
verklig och objektiv sjukdom som Concerta botar) bidrar till en syntes, nämligen 
marknadsdiskursen (det sker en underförskrivning).  
     Ett annat inslag i att legitimera en medicinsk diskurs är att benämna företrädare för 
”experter.” Vi kan belysa detta med ett urval från tidningsmaterialet. I artikeln ” (SDS 4/9-
2008) med rubriken: ”Experter: 1 av 20 barn borde få amfetamin skriver journalisten 
inledningsvis: ”Lugna de gamla, dämpa de psykotiska, få stökiga barn att sitta still och gör 
sorgsna gladare. I dag medicinerar var tionde svensk mot psykiska problem.” Artikeln följs av 
två diagram som visar att ”medicineringen” ökat dubbelt på ett år. I anslutning till detta säger 
”experterna” att ännu fler barn borde medicineras. Den tillfrågade experten i detta fall en 
professor i psykiatrin som säger: ”Jämfört med andra länder så ligger vi lågt,” vad gäller 
förskrivning av ADHD-medel. Detta är en retorisk användbar formulering på att det råder 
balanserad nivå av medicinering i Sverige. Underförstått kan vi utläsa att denna typ av balans 
inte är påtaglig i andra länder. Anledningen till denna ökning är enligt psykiatrikern att: ”Vi 
räknar med att runt fem procent av alla barn har någon form av ADHD, med en topp i sju-
åttaårsåldern. I dag skriver vi ut till ungefär två procent.” Psykiatrikern använder den 
possessiva pronomen vi och låter läsaren förstå att det är många som ”räknat” på att 
ökningen till trots inte är märkvärdigt eftersom tre procent fler borde få ADHD-medel.  

6.3 Den sociala praktiken 

I den sociala praktiken är syftet för den kritiska diskursanalysen att klarlägga förhållandena 
mellan språkbruk och social praktik (Winter Jørgensen & Phillips 2000:76). Detta görs då 
genom att studera tidningsmaterialet. 
     Så vad får det för sociala konsekvenser att Ritalin, Concerta och Strattera blir benämnda 
för läkemedel istället för drog? Det handlar inte endast om semiotik om huruvida något ska 
kallas läkemedel eller drog. En påtaglig effekt är att det inneburit skadad självkänsla, 
hopplöshet inför livet och en känsla av att bryr sig mindre. Den ökade konsumtionen av 
ADHD-medel har också inneburit att läkemedel nu är den tredje vanligaste dödsorsaken efter 
hjärtsjukdomar och cancer i Europa och USA (Gøtzsche 2015). Beroende på vilken term som 
används skapas olika diskurser och praktiker. När det är tal om läkemedel är ADHD-medlen 
lagligt sanktionerat och socialt accepterat (Weyandt et al. 2009). Dess användare benämns 
då som ”patienter,” vars utgivare utgörs av en ”läkare.” I motsvarande grad skulle 
benämningen av drog leda till att kalla användarna för ”missbrukare,” ”kriminella” och dess 
distributörer för ”langare.” Med detta skulle följa en annan samhällelig förhållningsätt.  
     Utöver den lingvistiska åtskillnaden har användningen av psykofarmaka inneburit sociala 
problem i praktiken. Under senare delen av 00-talet har läkemedelsförskrivning kommit att 
bli ett av de största hälsoproblemen (t.ex. Kirk et al. 2015). Konsekvenserna av 
läkemedelsanvändningen har gett upphov till depression och ångest. Dessutom har 
användningen av medlen skapat beroendeproblem och kroniska skador på hjärnan. En 
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annan konsekvens är att förskrivningen av ADHD-medel inneburit att 10% av alla som får en 
ADHD diagnos i vuxen ålder får bipolär sjukdom. Utöver detta är att en episodisk sjukdom 
blivit kronisk som man får dras med hela livet (t.ex. Whitaker 2014). Ytterligare är att det 
döljer sociala och psykologiska faktorer bakom människors ohälsa.  
     Den ideologiska diskursen som i materialet varit framträdande är den biomedicinska 
diskursen.  Psykiatriker och journalister har konstituerat den genom att subjektiva 
värderingar neutraliserats, vilket har skett genom att de aktörer som till största delen har en 
positiv attityd mot medlen tilldelas utrymme på nyhetssidorna. Oppositionella åsikter har 
istället marginaliserats eller inte förekommit alls. I detta tidningsmaterial har diskursen att 
använda Ritalin, Concerta och Strattera mot ADHD objektiverats och stått oemotsagd. 
Ideologin har skapat en objektiv bild av verkligheten. Andra alternativ, som är möjliga, 
exempelvis en psykosocial angreppsätt för att ta sig an ADHD istället för 
läkemedelsförskrivning, har dolts och makten har på så sätt blivit osynliggjort (Foucault 
2002).   
     I vårt fall har ideologin dolt de möjliga alternativen. Vi kan säga att en lyckad hegemonisk 
intervention ägt rum eftersom förskrivningen av Ritalin, Concerta och Strattera ses som  
”botemedel” samt att dess kritiker inte hörsammats nämnvärt. I den hegemoniska kampen 
om enighet (organisering av samtycke) föregår en intern kamp mellan aktörer. Den lyckade 
hegemoniska interventionen finner vi också i att det inte är fråga om att Ritalin, Concerta och 
Strattera ska skrivas ut, utan att medlen borde förskrivas i högre uträckning. Att använda 
dessa medel mot ADHD ter sig i grunden som en naturlig handling. Det sker således en 
förskjutning i fokus på produktion till fokus på konsumtion. Som Fairclough (1995) gjort 
gällande blir möjligheten att skapa, bevara och reproducera en bild möjligt när ideologier tas 
för givet, dvs neutraliseras. Det är just detta som har skett i vårt fall och som bidragit till en 
lyckad hegemonisk intervention. 
 

6.4 Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog – avslutande 

reflektioner 

Socialkonstruktionismen betonar att språket inte är neutralt och att verklighet och språk inte 
kan särskiljas. Snarare framhålls att språket både formar kunskap, våra värderingar och vad 
vi uppfattar som ”sanning” (Bergström & Boréus 2012). Den farmakologiska 
historiebeskrivningen har visat att exempelvis heroin, opium och amfetamin gått från att 
betraktas som läkemedel till att senare bli klassade som drog. Detta innebär att det skett en 
förflyttning i synen på ”användare” till ”patienter” och att bruket av dessa kommit att 
betraktas som ”kriminellt” när det inte är sanktionerad av en läkare (jfr Kirk et al. 2015). 
Konstruktionen av vilken ”sanning” som legitimeras ska ses som socialt och historiskt 
kontextbundet (Foucault 2002) där det idag är lagar, medicinska normer och språklig 
åtskillnad som definierar vad, hur och när något är ett läkemedel.  
     I de sökningar som gjorts i databaserna PubMed, Sociologial Abstracts och DIVA med 
sökorden: mass media* news paper* Sverige/Sweden/swedish* Ritalin*Concerta*Strattera* 
har jag inte funnit några studier som berört det som undersöks i denna uppsats ur en svensk 
kontext. Det finns dock internationell forskning som uppmärksammat och studerat 
fenomenet. 
     Ett bidrag som denna studie ger i ljuset av hur massmedia konstruerar gränsen mellan 
läkemedel och drog ur en svensk kontext rör den terminologi som används. I 75% av samtliga 
tidningsartiklar som förekom mellan 2002 -2015 beskrevs Ritalin, Concerta och Strattera 
som läkemedel. I 16% av artiklarna användes drog för att beskriva ADHD-medlen. I 8% 
förekom en neutral beskrivning. Denna skiljelinje är inte enbart en språkig sådan. De sociala 
konsekvenserna sträcker sig till att särskilja användare som antingen ”patienter” eller 
”drogmissbrukare”. Istället för att se det som ett hälsoproblem blir användningen av ADHD-
medel utan läkares intyg en kriminell handling. Detta även om de används för att komma 
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tillrätta med samma symptom som de som är diagnosticerade med ADHD diagnosticerade. 
Svårigheten med att upprätthålla en gräns mellan läkemedel och drog visar sig också i att 
receptmissbruk utgör ett av de största hälsoproblemen under senare delen av 00-talet (Kirk 
et al. 2015:243).  
     Ett annat bidrag rör hur företrädare för en medicinsk diskurs upprätthåller synen på 
ADHD som en sjukdom, vilket Ritalin, Concerta och Strattera anses bota. Psykiatriker är den 
aktör som mest legitimerar ADHD-medlen. I denna studie hade 33 av 34 psykiatriker som 
tilldelats utrymme på nyhetssidorna en positiv attityd till ADHD-medlen. I kontrast till tre 
psykiatriker som gavs utrymme på debattsidorna och som var negativa till medlen.  
     Tidigare forskning har framhållit massmedia som kunskapsproducent (Shoemaker & 
Reese 1996). Massmedia har också setts som en bidragande orsak till den ökade 
medicinförskrivning och diagnosticering genom att göra medlen familjära (jfr Fairclough 
2001; Börjesson 1999), men även genom att  förpassa kritikerna mot en medicinsk diskurs 
till debattsidor där de får ett mindre epistemologisk status  (Lindblom 2015). I denna studie 
tilldelades företrädare som legitimerade ADHD-medlen större utrymme på nyhetssidorna.  
Sammanlagt uttryckets i 74% av artiklarna som förekom på nyhetssidorna en positiv attityd 
till ADHD-medlen. Motsvarande siffra på debattsidorna var 28%. Vidare har tidigare 
forskningen också lyft fram massmedias underrapportering av biverkningar (Cassels et al. 
2003; Moynihan et al. 2000). I denna har det framkommit att biverkningar nämnts totalt i 
20% av tidningsmaterialet. Utöver detta hade ett flertal psykiatriker som var förekommande i 
tidningsartiklarna arbetat för läkemedelsbolagen. Detta ska tolkas som att påtryckningar från 
företrädare för läkemedelsbolagen ger upphov till en oärlig och missvisande rapportering av 
ADHD-medlen på grund av dess ekonomiska sär-intressen (Seale 2003:514).  
     Upprätthållandet av en biomedicinsk diskurs sker också genom användandet av modala 
hjälpverb i texterna. Genom att exempelvis säga: ”ADHD-läkemedel effektiva för att bota 
ADHD” befästs en objektiv sanning. Genom nominalisering har agenten (den som är ansvarig 
för ökningen) försvunnit ur satskonstruktionen (t.ex. Fairclough 1995). I överförd mening 
innebär detta att påståendet ses som naturligt.  
     Den massmediala forskningen är intressant och viktig eftersom media både är en aktör 
och en arena för kommunikation och makt. I en tilltagande virtuell värld får också 
massmedia en allt större makt genom common-sense makt. Den ifrågasätts inte eftersom 
kunskapen vi tar till oss förmedlade via massmedier oftast är oreflekterad. På så sätt lyckas 
den medicinska diskursen med sin hegemoniska intervention. Att använda dessa medel anses 
som en självklarhet. ADHD-medlens fysiska (ex förlorad aptit, sömnighet, talstörningar, 
motoriska avvikelser och plötslig hjärtdöd), emotionella (ex depression, apati, gråtanfall och 
en känsla av fientlighet gentemot omvärlden) och psykiska (ex paranoia, mani, 
hallucinationer och psykos) (t.ex. Whitaker 2014) biverkningar uppges däremot inte 
nämnvärt. Resultatet av detta har belysts i denna studie. 
 

6.5 Metodologiska reflektioner 

Generellt framhålls att en socialkonstruktionistisk ansats ska ses som en diskursiv 
konstruktion. Det innebär att vad man kommer fram till i en studie ska ses som en möjlig 
version av många inom det diskursiva fältet. I likhet med andra så producerar den 
vetenskapliga diskursen identiteter, sociala relationer och kunskap som står i strid med 
positivismen om kunskap som avspegling av verkligheten. På grund av denna skiljelinje läggs 
stor vikt vid begreppet reflexaktivitet, där ens teorier används på den egna 
forskningspraktiken (Winter Jørgensen & Phillips 2000:28, 111). Jag har haft detta i åtanke 
under arbetets gång. För att öka reliabiliteten har jag sökt på samma sökord i databasen flera 
gånger samt gjort en genomarbetning av hela materialet flera gånger. Forskningsfrågan har 
även ständigt varit i fokus för att öka validiteten i studien. 



 26  

     Den i uppsatsen tillämpade tredimensionella modell har inte nyttjats fullt ut, delvis på 
grund av tidsbegränsningar och dels på grund av forskningsfrågan. Utgångspunkten ska vara 
forskningsfrågan, varför jag har kommit att tillämpa de verktyg som jag gjort. 
     En svårighet diskursanalytiker möter är hur man som forskare kan motivera sin version 
som   bättre än en annan.  Ett sätt är att visa hur diskursens roll bidrar till att bevara ojämlika 
maktförhållanden i kommunikationssfären, vilket har varit ambitionen med denna studie.  
 

6.6 Vidare forskning 

Den kritiska diskursanalysen med dess socialkonstruktionistiska ansats är tillämpbart för att 
studera hur massmediala konstruerar olika fenomen. Således har den varit användbar i 
denna uppsats för att illustra hur massmedia konstruerar den töjbara gränsen mellan drog 
och ADHD-medel. I denna studie har jag enbart analyserat dags- och kvällstidningarna. För 
att kunna dra mer långgående generaliseringar skulle en framtida studie även inkludera 
medicinska tidskrifter. 
     I den kritiska diskursanalysen utifrån Fairclough tredimensionella modell har jag endast 
analyserat text. Det innebär att jag inte tagit hänsyn till andra semiotiska former, symboler, 
logotyper, färger, bilder. Dessa element ska inte underskattas i betydelsen för en text, utan 
påverkar inramningen och framställandet av textens innebörd. En framtida studie skulle 
även kunna inkludera dessa element i analysen. Slutligen har jag använt vissa av Faircloughs 
analysverktyg. En framtida studie skulle kunna tillämpa andra verktyg i analysen. 
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