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Abstract 

Bachelor thesis in Political Science by Mattias Eriksson Spring Term 2018 

Supervisor: Inga Narbutaite Aflaki 

“Balance for equal health: An analysis of Sweden’s pursuit of equal health from a 

governmentality perspective” 

This paper sets out to conduct a critical policy analysis of the government report SOU 

2017:47 with a focus on Sweden’s pursuit of equal health. This is done within a theoretical 

framework based mainly in governmentality theory, with a focus on governing through self-

regulation. This theoretical framework identifies a need for a balance between people’s ability 

to problematize their behaviour (self-regulation) and their ability and capacity to act on their 

problematization for equal health to be possible. Due to Sweden’s pursuit for equal health the 

assumption is made that this balance must be absent form Swedish policies. This problem is 

made operationalized by searching for indications of a focus on “the individual” or “the 

system”. 

     Hence the goal of this paper is to identify how and if this balance can be identified in SOU 

2017:47. This is done with the method “What’s the problem represented to be?” (WPR) based 

on Bacci’s (2009) approach to analyse public policy. The method is structured after six 

questions that sets out to find and analyse how problems are represented in policies. The 

problem representation shows the problem of unequal health as resource based which can be 

solved with the help of the Swedish welfare system. The analysis shows that no balance can 

be identified in SOU 2017:47. Instead the results show that focus lies on various systematic 

changes in regards to public and welfare institutions. Therefore it can be concluded that focus 

lies on people’s abilities and capabilities to act and no clear balance can be identified. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Ett aktuellt problem inom den kontemporära hälsodebatten är olikheter i grad av hälsa 

beroende på bl.a. uppväxt och levnadsvillkor. Detta är områden som återfinns inom 

diskussioner kring s.k. ”jämlik hälsa”. Detta framgår tydligt i SOU 2017:47 där ojämlik hälsa 

kan utläsas ur skillnader mellan olika sociala grupper och problemet presenteras även som ett 

resultat av ojämlik tillgång till resurser (SOU 2017:47 s.8). Enligt Per-Olof Östergren (2018) 

tog diskussioner kring jämlik hälsa fart 2008 som följd av en rapport från World Health 

Organization (WHO). Rapporten utgavs av WHO:s kommission för hälsans sociala 

bestämningsfaktorer. Rapporten pekade ut hälsans sociala bestämningsfaktorer som speciellt 

signifikanta faktorer för dålig hälsa. Med dessa resultat som utgångspunkt tillsatte Sverige 

2015 en kommission för jämlik hälsa. Inflytandet från WHO på Sveriges arbete för jämlik 

hälsa återfinns tydligt i direktiv 2015:60 (Dir. 2015:60). Direktivet presenterar beslutet att 

införa en kommission för jämlik hälsa och tar även upp den ovan nämnda WHO 

kommissionens rapport. Direktivet hänvisar i relation till kommissionen för hälsans sociala 

bestämningsfaktorer till rekommendationer för att minska hälsoklyftorna. En av dessa 

rekommendationer är strävan efter att minska den ojämna fördelningen av makt, pengar och 

resurser.  

     Denna rekommendation är den jag har valt att fokusera denna uppsats på. Närmare bestämt 

är det fördelningen av makt, pengar och resurser samt fördelningens funktion som hälsofaktor 

som inspirerat denna uppsats. Det kan anses att resurser är ett ytterst centralt begrepp inom 

statsvetenskapen då begreppets innebörd och definition har diskuterats i mycket stor 

utsträckning samt att begreppet har tagit sig an många olika definitioner. Att uttala sig om en 

ojämn fördelning av resurser och en strävan att förändra detta är därför mycket komplext och 

kan problematiseras på många sätt. Omfördelning av makt, pengar och resurser presenteras 

således som en huvudsaklig lösning för att minska nivåerna av ojämlik hälsa. Det kan dock 

argumenteras för att denna lösning inte är i närheten av att beskriva problemet och de 

konsekvenser som det bär med sig. Det kvarstår även varför vissa socioekonomiska grupper 

kväver utökade resurser och varför dessa inte tilldelats tillräckliga resurser av staten.  

     Med hänsyn till regeringsdirektivet och tillsättningen av kommissionen för jämlik hälsa är 

dessa frågor även högst relevanta i ett svenskt sammanhang. För att bidra till diskussionen 

kring jämlik hälsa vill jag därför analysera de bakomliggande faktorerna för den ojämna 
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hälsofördelningen i Sverige utifrån governmentality-teori. Efter djupdykning i denna teori har 

jag identifierat två förklaringar bakom varför ojämlik hälsa kan uppstå. Denna undersökning 

utgår från att policys producerar och reproducerar problem vilket ligger till grund för 

undersökningens empiriska material. Därför är de policydokument som beskrivits ovan 

centrala för min undersökning, främst den SOU som diskuterats. Det är därför denna 

undersökning strävar efter att identifiera de teoretiskt grundade förklaringarna bakom jämlik 

hälsa i SOU 2017:47. 

1.2 Problembild 

Denna undersöknings problembild är grundad i governmentality-teori, vilken kommer 

beskrivas utförligare nedan. En av styrningens grundbultar enligt ett 

governamentalityperspektiv är s.k. självstyrning. Begreppet hänvisar till styrning genom att 

människor problematiserar och därefter förändrar sitt beteende i enlighet med gällande normer 

och kunskaper (Bacci 2009 s.29). Min undersökning applicerar denna teoretiska utgångspunkt 

på jämlik hälsa genom förslaget att skapa en jämnare fördelning av makt, pengar och resurser. 

Frågan behöver därför ställas varför ojämlik hälsa uppstår utifrån detta teoretiska ramverk? 

Denna undersökning fokuserar på två förklaringar, vilka även är mycket sammankopplade. 

Den första förklaringen härleds till människors förmåga att problematisera sitt eget beteende. 

Om staten ägnar sig åt s.k. självstyrning krävs det att befolkningen har förmågan att 

problematisera sitt beteende för att kunna förändra sitt beteende i riktning mot statens 

målsättning att uppnå en jämlik hälsa. Således blir normer och kunskaper producerade genom 

policys verkningslösa om befolkningen inte har tillräcklig förmåga att problematisera sitt 

beteende.  

     Den andra förklaringen riktar sig istället på människors förmåga att agera på sin 

problematisering. Problematiseringar blir meningslösa om inte människor har förmågan att 

ändra sitt beteende som följd av problematiseringen. För att styra genom självstyrning 

behöver staten därför forma och stödja de möjliga val en person kan göra. Vid sin diskussion 

om frihetens och styrning i förhållande till självstyrning skriver Dean (2010 s.22)”To govern, 

in this sense, is to structure the field of possible action, to act on our own or others’ capacities 

for action” (Dean 2010 s.22).  

För att förändring ska ske krävs alltså att staten formar samhället på ett vis som ger människor 

resurserna att fullfölja sin strävan efter bättre hälsa. Samspelet mellan de två förklaringarna 

framgår här. Jämlik hälsa kan inte uppstå utan en balans mellan dem, vilket är grunden för 
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denna undersöknings problembild. Resonemanget är att en problematisering av beteende inte 

kan aktualiseras utan tillräckliga resurser och vice versa. För att återkoppla detta till denna 

undersökning krävs det att vi ser dessa förklaringar utifrån ett policyperspektiv. Policys för 

jämlik hälsa bör således behandla båda sidorna av problemet för att skapa en balans mellan 

problematisering av beteende och kapacitet att agera.  

     Problemet som undersöks i denna text är således inte strävan efter jämlik hälsa i sig, utan 

att ojämlikheter i hälsa mellan olika grupper existerar som en följd av den obalans som 

presenterats ovan. Med det teoretiska ramverket på plats kan det konstateras att det antagligen 

råder en sådan obalans mellan problematiseringar och kapacitet att agera. Detta teoretiska 

ramverk kan visserligen förklara ojämlik hälsa genom andra förklaringar än de fastslagna 

ovan. Som exempel kan det vara att staten inte uppmärksammar ett beteende som 

problematiskt trots att det påverkar hälsan enligt den förståelse av hälsa som är fastställd. 

Detta gör dock inte den balans som beskrivits ovan irrelevant, tvärt om. Analysen av denna 

balans är ett centralt och viktigt steg på vägen för att undersöka ojämlik hälsa enligt detta 

teoretiska ramverk.  

     Problemet som ligger till grund för denna undersökning är således att denna obalans 

antagligen finns i Sverige. För att skapa en jämlik hälsa för Sveriges befolkning krävs därför 

en kritisk granskning av policymaterialet för att undersöka om problemet representeras på ett 

sätt som skapar balans mellan förklaringarna i linje med det teoretiska ramverket. En balans 

mellan förmågan att problematisera sitt beteende och förmågan att agera på sin 

problematisering är en central del av att uppnå jämlik hälsa. Denna undersökning vilar på en 

uppfattning att policys har en central roll i att skapa och producera problem. Detta innebär att 

policys behöver granskas kritiskt. Undersökningar krävs därför för att granska om dessa 

obalanser fortsätter att produceras i policys. Endast efter kritisk granskning kan dessa 

obalanser inom policys identifieras och åtgärdas. 

Figur 1. 
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1.2.1 Makt och självstyrning  

Som har diskuterats ovan är en omfördelning av makt, resurser och pengar en mycket 

komplex fråga och kan ta sig an olika former beroende på vilken syn på makt man tillämpar. 

Enligt Dean (2010 s.19) är statlig styrning idag något som sträcker sig längre än förmågan att 

utöva auktoritet. Styrning kommer även i formen av självstyrning. Detta kan beskrivas som en 

individ eller grupps förmåga att problematisera och ifrågasätta sitt eget beteende. Därmed blir 

styrning även hur vi styr oss själva. Genom en så bred syn på styrning krävs även ett bredare 

tillvägagångssätt för hur vi analyserar statlig styrning. För att analysera statlig styrning utifrån 

detta perspektiv krävs därför analyser av det som styr och formar individer och grupper 

genom deras val, mål, begär, livsstilar etc. (Dean 2010 s.20). Hur staten utövar sin makt 

behöver därmed analyseras utifrån ett brett spektrum, men även på ett annat plan än vart 

traditionella synsätt på makt befinner sig. Statlig styrning blir i det här fallet formandet av 

möjliga val och beslut hos grupper och individer (Dean 2010 s.22). Styrning är hur vi kan 

agera, vår kapacitet att agera.  

     Utifrån perspektivet ovan kan ett antagande arbetas fram i förhållande till jämlik hälsa och 

fördelning av makt. Utifrån detta teoretiska underlag kan det exempelvis anses att utsatta 

grupper har en sämre hälsa eftersom de inte har samma förmåga eller kapacitet att agera som 

övriga befolkningen. Det kan även anses att de inte har samma förmåga till självstyrning och 

problematisering av sitt eget beteende. Detta är ett signifikant jämlikhetsproblem som skulle 

kunna appliceras på fler områden än jämlik hälsa.  

      För att närma sig denna styrning krävs dock en lokalisering av vart styrningen finns och 

kan utläsas. Detta för oss till begreppet ”governmentality”. Begreppet kan beskrivas som ett 

sätt att se på statlig styrning som hänvisar till mentaliteter om styrning (Dean 2010 s.24-25). 

Dessa mentaliteter kan beskrivas som tänkandet bakom utövandet av styrning vilka är 

inbäddade i vårt språk och andra tekniker som teorier, idéer och annan form av kunskap som 

finns omkring oss. Om jag därmed ska relatera detta till jämlik hälsa behöver jag identifiera 

källor som hjälper till att forma tänkande kring jämlik hälsa. Analys av sådant material kan 

därmed hjälpa mig att komma närmare problemen vissa socioekonomiska grupper har och hur 

dessa ”mentaliteter” påverkar och begränsar gruppernas chanser att uppnå en hälsonivå i klass 

med övriga befolkningen.  
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1.2.2 Mentaliteter från policy 

Som konstaterats ovan är governmentality ett uttryck för tänkande kring olika former av 

styrande. Enligt Bacci (2009 s.30) krävs det att vi kan se hur det tänks kring problem, d.v.s. 

hur de problematiseras för att vi ska kunna förstå tänkande kring olika former av styrning. 

Således argumenterar hon för att styrning förstås bäst genom problem och hur de 

representeras. Detta skapar ytterligare en nivå av komplexitet till problemet med ojämlik 

hälsa. Enligt governmentalityperspektivet sker statlig styrning på fler sätt än genom utövande 

av auktoritet. Statlig styrning sker även genom s.k. självreglering vilket i sin tur styrs av de 

mentaliteter som skapas om styrning. Detta i relation till diskussionen om jämlik hälsa ovan 

så reglerar personer sitt beteende för att hålla en sund nivå av hälsa. Det presenteras även att 

det finns klyftor i samhället gällande makt, pengar och resurser som påverkar vissa gruppers 

hälsa. Enligt Bacci (2009) behöver vi analysera hur beteenden och klyftor problematiseras för 

att förstå tänkandet kring hur vi styrs.  

     Som visats ovan härstammar ”mentaliteterna” i governmentality främst från olika former 

av kunskap (Dean 2010 s.24-25). Vad gäller denna uppsats faller den närmare det som kallas 

policyanalys. Då uppsatsen tar ett fokus på Sveriges strävan efter jämlik hälsa är policys en 

central del av uppsatsen och dess syfte. Bacci (2009 s.1) beskriver policyanalysen – mer 

specifikt problemrepresentation - som ett bra och viktigt tillvägagångssätt. Detta är för att hur 

problem representeras påverkar hur vi tänker kring problemområdet och hur påverkade 

personer tänker om sig själva d.v.s. tänker om sitt beteende. Baccis syn på policys är att de 

föreslår en förändring vilket innebär att de är grundade på någon sorts problem. Det betyder i 

sin tur gör att policys i sig formar problem. Detta synsätt skiljer sig från konventionella 

synsätt då det visar att stater inte bara reagerar på problem utan även skapar dem. Hur man 

väljer att reagera på eller hantera ett problem ger enligt detta perspektiv en inblick i hur man 

tänker kring problemet.  

     Jag anser därför detta perspektiv ett adekvat tillvägagångssätt för att undersöka hur och om 

strävan efter jämlik hälsa representerar och producerar en obalans. Policys 

problemproducerande och dess påverkan på de inblandade faller i linje med fenomenet som 

denna undersökning vill förklara. Denna undersökning behöver därför identifiera material 

som kan användas för att generera relevant data. Jag har därför valt att använda mig av SOU 

2017:47 Nästa steg mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) på grund av dess centrala del i 

Sveriges strävan efter jämlik hälsa vilket redovisats ovan. Enligt Bacci (2009 s.20) är det ofta 

nödvändigt att nyttja mer än en källa då fler relaterade texter skapar en säkrare och utförligare 
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bild av en problemrepresentation. På grund av denna undersöknings omfattning har jag dock 

valt att endast analysera SOU 2017:47. Min förhoppning är att detta möjliggör en djupare 

analys av dokumentet och därmed ett utförligare resultat. Jag är dock medveten om att detta 

tillvägagångssätt kanske inte avslöjar hela policyn.  

1.2.3 Statens offentliga utredning 

Som beskrivits ovan anser Dean (2010) att det finns olika former av makt. Bland annat styrs 

människor genom s.k. självstyrning där den högre makten i första hand styr genom formandet 

av möjliga val och beslut. Förutsättningarna för detta formande bestäms av tänkande, eller 

”mentaliteter”. För att en av statens offentliga utredningar (SOU) ska vara relevant för denna 

undersöknings teoretiska underlag behöver det bevisas att denna är en manifestation av 

statens ”mentaliteter”. Kriznik (2015 s.75) beskriver hur governmentality-teori ser tänkande 

och kunskap som nära kopplat till maktrelationer. Detta är på grund av maktstrukturens 

påverkande kraft. Hur den som har makten – den styrande, staten – tänker formar således vad 

som anses vara ett problem och hur man ska reagera på det. Bacci (2009) anser att vi styrs av 

policys och att policys är problemskapande. Detta kan tydligt kopplas till Krizniks 

beskrivning av governmentality-teorin. Bacci (2009 s.ix) beskriver policy som en del av ett 

program som har för avsikt att förändra något och visar en väg som bör tas för förändring. 

Statens offentliga utredningar är i högsta grad menade att leda till en förändring och är ofta 

väldigt beskrivande när det gäller hur detta ska gå till.  

     Det kan därmed konstateras att statens offentliga utredningar är en potentiell policy och 

därmed formar och skapar problem. Utredningarna kan även härledas till governmentality då 

de kan anses reflektera tänkande och kunskap inom staten. Givetvis representerar inte en SOU 

en enhetlig bild av hur alla deltagare inom statens styrande maskineri tänker. Det är inte ens 

självklart att förslagen presenterade i en SOU kommer att verkställas. Jag vill dock ändå anse 

att utredningarna i högsta grad utgör en form av tänkande och kunskap inom staten och därför 

bör undersökas och analyseras. Detta är särskilt relevant med tanke på Deans (2010) anseende 

att tänkandet bakom styrning formas av olika former av kunskap som idéer, språk, teorier etc. 

Statens offentliga utredningar kan därmed anses vara en viktig del av den kunskap som rör sig 

i samhället och därmed en del av samhällets mentaliteter. Jag anser därför att påståendet att 

statens offentliga utredningar inte är ett styrinstrument är felaktigt i förhållande till både Dean 

(2010) och Bacci (2009).   
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1.3 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att kritiskt undersöka balansen mellan åtgärder för att 

främja befolkningens förmåga att problematisera sitt beteende och deras förmåga att agera på 

sin problematisering inom Sveriges strävan efter jämlik hälsa. Undersökningens syfte grundar 

sig på governmentality-teori och identifierar därför en obalans mellan dessa faktorer som ett 

problem i strävan efter jämlik hälsa. Således är syftet även att kritiskt granska hur dessa 

faktorer manifesterar sig i SOU 2017:47 för att undersöka hur och om denna balans kan 

utläsas ur Svenska policydokument.  

1.4 Frågeställning 

Speglar SOU 2017:47 en balans mellan fokus på människors förmåga att problematisera sitt 

beteende och människors kapacitet att agera på sin problematisering i strävan efter jämlik 

hälsa i Sverige? 

1.4.1 Preciserade frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att användas som operationaliserade former av 

huvudfrågeställningen under föregående rubrik. De kommer således användas men målet att 

styra undersökningen på ett sätt som kommer så nära huvudfrågeställningen som möjligt.  

 Vilka ska förändras enligt SOU 2017:47, individer eller systemet? 

 Vilka riktas insatser till enligt SOU 2017:47, individer eller systemet? 

 Hur representeras människan och/eller utsatta grupper i SOU 2017:47? 

1.5 Operationalisering 

För att utföra denna undersökning utifrån problembilden ovan krävs en operationalisering av 

förklaringarna av ojämlik hälsa enligt governmentality-teori. Målet är att obalansen mellan 

individers förmåga att problematisera sitt beteende och förmågan att agera på dessa 

problematiseringar ska kunna brytas ned för att tydligare kunna identifiera dem i det 

empiriska materialet. 

Individen eller systemet 

Den huvudsakliga operationaliseringen jag vill göra för att identifiera obalansen mellan 

problematisering av beteende och förmåga att agera på problematiseringarna är separationen 

mellan fokus på individen eller systemet. Dessa är enligt mig dimensioner som kan användas 

för att tydligt belysa hur problemet med jämlik hälsa representeras. Denna uppdelning hjälper 
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undersökningen att skapa ett ramverk för vilken balans som anses råda. Operationaliseringen i 

fråga gäller således vilka förändringar och problematiseringar som presenteras i det empiriska 

materialet. Fokus på individen är kopplat till begreppet självstyrning inom governmentality-

teori. Det som faller under denna dimension är därför alla förändringar och insatser som kan 

härledas till en vilja att förändra människors beteende. Detta representerar därför en strävan 

att påverka människors förmåga att problematisera sitt beteende. Det som anses infinnas i ett 

fokus på ”individen” är därmed ett fokus på beteende. Vad som innefattas inom denna 

analyspunkt kan sammanfattas som följande:  

”Government concerns not only practices of government but also 

practices of the self. To analyse government is to analyse those practices 

that try to shape, sculpt, mobilize and work through the choices, desires, 

aspirations, needs, wants and lifestyles of individuals and groups.” (Dean 

2010 s.20).  

     Den andra sidan av myntet är fokus på systemet. Detta är alla förändringar och insatser 

som kan härledas till systemförändringar. Denna dimension härleds till människors kapacitet 

att agera på sin problematisering av sitt beteende. Mer specifikt anses ”systemet” innefatta 

fördelning av resurser och förändringar av offentlig sektor för att skapa förutsättningar för 

jämlik hälsa. Den huvudsakliga beståndsdelen av systemet utifrån denna operationalisering är 

s.k. offentlig sektor. Skillnaden mellan fokus på individen eller systemet kan anses snarlika. 

För att förtydliga vill jag betona skillnaden mellan ett fokus på beteenden eller 

förutsättningar. Som kan ses är denna operationalisering induktiv i sin natur då det finns ett 

relativt stort tolkningsutrymme för vad som infinns inom de operationaliserade begreppen 

”individen” och ”systemet”. Jag vill dock argumentera för att skiljelinjen mellan de två är 

tydlig, vilket visas i figur 2 nedan. 
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Figur 2: 

Dimensioner Individen Systemet 

Förutsättning för jämlik 

hälsa. 

Problematisering av 

beteenden. 

Människors kapacitet att 

agera på problematiseringar. 

Fokus och styrningsverktyg Beteenden och mentaliteter. Förutsättningar/Resurser.  

Förändringsobjekt Individer och grupper. Systemet, offentlig sektor, 

samhället, staten och dess 

institutioner.  

 

Ovanstående tabell (Figur 2) kommer användas genomgående i denna undersökning som 

ramverk för vad som infinns i begreppen ”individen” och ”systemet”. Främst i analys- och 

slutsatskapitlen kommer tabellens innehåll vara centralt för att placera det analyserade 

materialet.  

1.6 Avgränsningar 

Denna undersökning begränsar sin omfattning främst utifrån undersökningen av svenska 

policyexempel. Undersökningen har en övergripande natur då den i huvudsak behandlar 

policys på en nationell nivå. Undersökningen erkänner att den hade främjats av fler empiriska 

källor utöver SOU 2017:47 för att få en bredare syn på hur ojämlik hälsa representeras inom 

svenska policys. På grund av undersökningens omfattning är undersökningen dock begränsad 

till SOU 2017:47. Det empiriska materialet i denna undersökning använder istället en 

empirisk mängd som rimlig för undersökningens omfattning. Förhoppningen är att detta ger 

undersökningen en större chans att dyka djupare i materialet. Det har således prioriterats att nå 

en rättvisare och utförligare analys av det material som valts.  

     Det kan även argumenteras för att undersökningen begränsas av de teoretiska 

utgångspunkterna. Denna undersökning har avgränsats till vissa specifika delar av främst 

governmentality-teori. Förhoppningen är att detta vinner tydlighet över komplexitet. 

Governmentality-teori är en mycket omfattande teori som kan användas på många sätt. 

Specifika delar av teorin har dock valts ut genom sin relevans till undersökningens 

problembild.  
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1.7 Disposition 

Efter detta inledningskapitel följer ett teorikapitel som för att djupare beskriva 

undersökningens teoretiska ansats. Därefter kommer ett metodkapitel följt av 

undersökningens analyskapitel. Undersökningen avlutas med ett kapitel för slutsatser och 

diskussion.  
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2. Teori 

2.1 Ontologisk utgångspunkt  

Grunden av denna undersöknings teoretiska ansats ligger i de ontologiska utgångspunkterna. 

Denna undersökning grundar sig på en socialkonstruktivistisk syn på världen. Detta kan 

sammanfattas som synen att sociala krafter formar vår förståelse av världen (Bacci 2009 s.33). 

Konstruktivismen grundar sig i förståelsen att sociala fenomen är beroende av vår tolkning av 

dem (Furlong och Marsh 2010 s.199). Således finns ingen objektiv verklighet separat från vår 

tolkning av den. Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar denna undersöknings 

utgångspunkt tydligt i förhållande till diskursanalys. De inleder genom att definiera diskurs 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Denna 

undersöknings sätt att se styrning genom mentaliteter och problemrepresentationer går 

därmed hand i hand med diskursbegreppet. Undersökningen utgår ifrån att världen utgörs av 

sociala konstruktioner, d.v.s. hur vi presenterar och förstår världen.  

     Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar följaktligen samband mellan kunskap 

och sociala processer som en nyckelpremiss för diskursanalysen. Premissen säger att kunskap 

är en produkt av social interaktion. Vad som anses vara sant bestäms av vad vi som människor 

gemensamt bestämmer och tvistar om ska vara sant. Det finns därför enligt denna världsbild 

inte någon objektiv sanning. Kunskap likt sociala fenomen tolkas och därefter kategoriseras. 

Denna utgångspunkt hjälper till att fastslå denna undersöknings problematisering av text och 

policy. Socialkonstruktivismen och diskursanalysen håller sociala konstruktioner och 

mänsklig interaktion som centrala delar i skapandet av vår verklighet. Således får syftet att 

kritiskt granska och tolka en SOU ett akademiskt värde. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) anser att en viktig del av forskarens roll är att undersöka vad människor verkligen 

menar när de säger något, d.v.s. undersöka deras sätt att förstå och tala om världen. Genom att 

göra detta anser de att forskaren kan komma fram till vilka sociala konsekvenser som olika 

bilder av verkligheten genererar. Detta är precis vad denna undersökning har som mål att 

uppnå. Policyanalysen undersöker en framställning av verkligheten för att förstå vilka sociala 

konsekvenser det får, i det här fallet för hur jämlik hälsan är i Sverige.  
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2.2 Governmentality 

Likt de flesta teoretiska begrepp är governmentality-teori ett väl använt begrepp som 

innefattar många olika aspekter och kan användas på många olika sätt. Under denna rubrik 

kommer jag därför att redogöra för vilka delar av teorin som kommer användas i denna 

undersökning. Detta kommer bland annat att redogöras för genom föregående forskning för 

att få en bild av hur begreppet har blivit använt i forskning med samma eller liknande 

metodologiska utgångspunkter som denna undersökning. Förhoppningen är att detta även 

bidrar till att redovisa en grad av statsvetenskaplig relevans inom forskningsområdet.  

Självstyrning 

Vallgårdas (2001) artikel angående styrning i förhållande till hälsopolicy har samma 

metodologiska ramverk som denna artikel men även ett mycket likt teoretiskt ramverk. 

Artikeln presenterar sin syn på styrning utifrån ett governmentality-perspektiv med sin grund 

tydligt kopplad till Michel Foucault. Enligt detta perspektiv presenterar hon statlig 

maktutövning som manipulering och styrning av personers möjliga val och handlingar. 

Hennes undersökning använder detta teoretiska utgångsläge för att förklara hur stater styr 

befolkningars beteenden för att påverka deras hälsa. På detta sätt visar hon att staten strävar 

efter att få människor att styra sig själva, ergo ”självstyrning”. Även Dean (2010) pekar mot 

självstyrning som en central del inom governmentality-teori. Han anser att styrning bör 

innefatta hur vi problematiserar och ifrågasätter vårt eget beteende. Styrning begränsas 

därmed inte till utövandet av auktoritet utan innefattar även en abstrakt styrningsform av 

stater, befolkningar och individer. Stater använder alltså befolkningens frihet att agera för sin 

egen agenda genom att forma de möjliga valen inom denna frihet.  

     Dean (2010 s.26) tar upp ett exempel av självstyrning som kan anses relevant för denna 

undersökning. Exemplet i fråga är hur vi styr oss själva i form av dieter. Detta är en tydlig 

form av självstyrning då personen i fråga har problematiserat vad som anses som en 

ohälsosam diet. Personen förändrar därefter aktivt sitt beteende på grund av någon 

underliggande anledning t.ex. för att få en bättre hälsa, smal kropp, färre sjukdomar eller till 

och med för att annat vore tabu. Detta är ett exempel på hur människor problematiserar sitt 

beteende för att nå bättre hälsa. Detta exempel för mig aven vidare till nästa nyckelbegrepp 

inom governmentality: mentaliteter. 
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Mentaliteter 

Dietexemplet visar även hur mentaliteter kan manifesteras. Dieter antas av olika anledningar 

vilka i sin tur är grundade i olika former av kunskap och tro (Dean 2010 s.26). Denna kunskap 

och tro är således det som kallas ”mentaliteter”. Dean (2010 s.24) presenterar mentaliteter 

som hur vi tänker kring styrning. Detta tänkande är hur vi resonerar kring och svarar på 

problem, därmed är självstyrning en så central del av governmentality-teorin. Dessa tankar 

formar således en form av styrning. Ursprunget av dessa tankar kommer från olika källor av 

kunskap. Inom teorin finns även en stark koppling mellan maktutövning och kunskap vilket 

tas upp av Vallgårda (2001). Hon lägger fokus på kunskapsproduktionens signifikans för 

styrning då kunskapen är det som sätter agendan. Detta kan relateras till Deans (2010) 

dietexempel då den rådande kunskapen formar vårt val av diet genom vad som är de rådande 

kroppsidealen. Eftersom kunskapen är en så viktig del av våra liv pekar Vallgårda (2010) på 

hur viktiga kunskapsproducenter (t.ex. forskare) är.  

     Kunskap är därmed en central komponent för utövandet av makt då det är kunskapen som 

bestämmer vad som är ett problem eller inte – det sätter agendan. Vallgårda (2001) fortsätter 

med att koppla mentaliteter till självstyrning och förklarar därmed governmentality utifrån ett 

mer praktiskt synsätt. Hon presenterar governmentality som ett tvåsidigt mynt. 

Governmentality innefattar styrning av andra men även genom människors beteenden, d.v.s. 

hur de styr sig själva. De operationella aspekterna av mentaliteter är nu redovisade men för att 

ytterligare tydliggöra begreppet vill jag återgå till Dean (2010) för att visa vart dessa 

mentaliteter finns. Enligt honom finns mentaliteter inbäddade i just olika former av kunskap. 

Mer specifikt förklarar han hur de finns i bl.a. språk, teorier, idéer och filosofier. Således är 

dessa former av kunskap som teorins syn på maktutövning uppstår och drar kraft ifrån.  

     Governmentality bidrar således till att skapa ett styrningsperspektiv och ett ramverk för att 

analysera styrning. Perspektivet skapar en bred syn på makt där maktutövning inte begränsas 

till auktoritär styrning. Vallgårda (2001) sammanfattar forskarens roll och målet för 

governmentalitystudier som strävan efter att identifiera hur auktoriteter och andra får 

människor att förändra sitt beteende. Hur governmentality använts i inom forskning och hur 

det direkt relaterar till denna undersökning preciseras – utöver den forskning som redan 

presenterats – ytterligare senare i kapitlet (se 2.4 Föregående forskning).  

 

 



Mattias Eriksson, SVGC20 

14 
 

2.3 What’s the problem represented to be? 

Utöver dess roll som metod innehåller Baccis (2009) policyanalys What’s the problem 

represented to be? (WPR) även vissa teoretiska antaganden. Dessa kommer redogöras för 

under denna rubrik. Inom WPR-analys erhålls en bred syn på styrning (Bacci 2009 s.25). 

Perspektivet begränsar inte sin syn på styrning till staten utan erkänner att en mängd aktörer i 

samhället bidrar till hur vi styrs. Perspektivet är även starkt kopplat till governmentality-teori 

och även Bacci (2009 s.26-30) drar många paralleller till Michel Foucaults arbete inom 

governmentality. Detta ses direkt i WPR-analysens fokus på hur vårt samhälle styrs för att 

manipulera beteende. Analysen erhåller även det fokus på kunskap och hur det formar 

styrning som presenteras inom governmentality-teori. Styrning ses inte som något som endast 

går från politiker till dess undersåtar utan snarare hur vi styr oss själva genom formandet av 

sanning.  

     Ytterligare en teoretisk implikation vid användandet av WPR är dess fokus och syn på 

problem, eller mer specifikt ”problematiseringar”. Bacci (2009 s.30) använder begreppet 

problematisering på två sätt. Det används dels som ifrågasättande, likt hur begreppet ofta 

används i vardagligt bruk. Den andra användningen av begreppet är dock det som behöver en 

djupare teoretisk redovisning. Detta är hur begreppet används för hur olika företeelser 

uppfattas som problem, hur de representeras. Detta återkopplar till tänkandets centrala del 

inom governmentality. Begreppet härleder således i sin grund till olika tolkningar av världen 

och går därmed hand i hand med den socialkonstruktivistiska ontologiska utgångspunkten 

som beskrivits ovan. Denna koppling beskrivs även explicit av Bacci (2009 s.33) då 

socialkonstruktivism anser att verkligheten skapas av sociala krafter, vilket faller i linje med 

WPR som anser att kunskap skapas i socio-politiska processer. Grundbulten inom Baccis 

(2009) analysform är att vi styrs av policys vilka i sin tur skapar och formar problem. Detta är 

varför den senare användningsformen av ”problematisering” är viktig. Policys skapar problem 

och behöver därför analyseras för att veta vad som uppfattas som problem. Då policys även 

styr oss blir därmed problematiseringar centrala för att förstå hur vi styrs.   
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2.4 Föregående forskning 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra denna undersöknings metodologiska och 

teoretiska relevans samt för undersökningens statsvetenskapliga relevans. Detta görs med 

hjälp av föregående forskning i form av Krizniks (2015) avhandling Whats the problem of 

”health inequality” represented to be?: A post-structuralist analysis of English public health 

policy 1980-2011.  

2.4.1 Metodologisk och teoretisk relevans 

Enligt Kriznik (2015 s.75) anser governmentality-teori att tänkande och kunskap är nära 

kopplat med maktrelationer. Detta är för att tänkande och kunskap förändras beroende på 

gällande maktrelationer. Enkelt förklarat relaterar det till att beroende på hur den styrande 

makten tänker kommer vad som anses vara ett problem och hur man ska reagera på problem 

att förändras. Det kan i sin tur länkas till Baccis (2009) anseende att vi styrs av policys och 

policys är i sig problemskapande. Beroende på hur en policy är utformad kommer även vad 

som anses vara ett problem att förändras. Detta gör att Baccis metodologi kan användas för att 

identifiera ”mentaliteter” utifrån ett governemntalityperspektiv. Mentaliteter förstås – som 

beskrivits ovan – som olika former av kunskap samt tänkandet bakom styrning (Dean 2010). 

Efter Krizniks (2015) bidrag kan vi således konstatera att policys är en form av styrning 

grundat på kunskap och tänkande (mentaliteter). Mentaliteter är således ett verktyg för att 

förändra beteende då de utgörs av kunskap och tänkande.  

     Governmentality-teori blir således applicerbart på en policystudie av jämlik hälsa och hur 

styrning av beteende balanseras med styrning av kapaciteten att agera. Kriznik (2015 s.214) 

för även fram ett maktperspektiv i förhållande till policys som är användbart för denna 

uppsats. Hon visar att policys har makt över de som påverkas av dem och styr dem genom 

deras beteende. Enligt hennes undersökning styr policys över sina subjekt genom att de 

förväntas anamma ett visst beteende för att nå en bättre hälsa. Detta faller i linje med 

begreppet ”självstyrning” som redovisats ovan i relation till governmentality. Detta ger en 

tydlig teoretisk relevans till governmentality inom denna undersökning. Det finns kopplingar 

mellan Baccis policyanalytiska tillvägagångssätt och governmentality, men även mellan 

governmentality och policys påverkan på och styrning av människor.  
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2.4.2 Statsvetenskaplig relevans  

Kriznik (2015 s.23-26) är noggrann att avgränsa sin undersökning från statsvetenskaplig 

forskning. Eftersom hennes text inte anses vara statsvetenskaplig kan min användning av 

hennes undersökning kritiseras. Jag anser dock att hennes argument och redovisning av teori 

och metod är användbar inom många samhällsvetenskapliga discipliner, statsvetenskap 

inkluderat. Därmed menar jag att hennes inblickar i teori och metod inte bör avvisas på grund 

av en rädsla för försvagad statsvetenskaplig relevans. Jag anser även att hennes argumentation 

för varför hennes undersökning inte är statsvetenskaplig kan användas för att förstärka min 

undersöknings statsvetenskapliga relevans. Detta visar hur våra undersökningar skiljer sig åt, 

men även vilka delar som kan användas som övergripligt samhällsvetenskapliga 

beståndsdelar. 

     Kriznik (2015 s.24) visar att hälsa kan ses som en politisk fråga då en god hälsa inom 

befolkningen är ett krav för staten. En bristande hälsa kan bli ett nationellt hot och en källa för 

politisk ostabilitet. Hon tar även upp att hälsoklyftor inom befolkningen är en politisk fråga i 

sig. Detta är då hälsa kan anses vara en resurs och ojämn fördelning av en resurs är politiskt 

då det kan rättfärdiga politisk intervention genom en omfördelning av resurser. Här 

argumenterar hon för att omfördelning av resurser är en politisk handling, vilket är högst 

applicerbart för denna uppsats koppling till studier av politik. Kriznik (2015 s.24-25) anser 

dock att ”hälsa” i många fall har avpolitiserats och har inte varit ett fokus inom 

statsvetenskaplig forskning. Hon visar dock att det finns statsvetenskaplig forskning som visar 

att policys påverkar hälsa och samtidigt visar hur politik formar policys. Detta kan användas 

för att motivera min undersökning då forskning inom hälsa utifrån ett statsvetenskapligt 

perspektiv är underutvecklat.  

     Det som grundar Krizniks (2015 s.24-25) anseende att hälsa inte ses som politiskt är 

hennes definition av politik. Hon anser att den dominerande synen på politik är att det endast 

innefattar statens aktiviteter. Detta leder till att statsvetenskapen ägnar sig åt studier av ”health 

care” istället för hälsa i sig. Jag vill dock argumentera för att hennes syn på politik är ett 

alldeles för snävt synsätt. Enligt Leftwich (2004 s.100-104) är politik mer komplext än så och 

finns i varje fall av kollektiva aktiviteter som innefattar två eller flera personer. Politik 

sträcker sig därmed utanför staten och är även en del av de privata och informella delarna av 

våra liv. Han erkänner dock att många fall inom statsvetenskapen utelämnar denna syn på 

politik. En stor del av statsvetenskapen infinner sig i den traditionella synen på politik som 

kan liknas med Krizniks syn på politik. Detta är dock inte fallet för denna undersökning då 
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den behandlar både individer och staten (systemet), dess skillnader, samspel och balans. 

Politik sträcker sig dock längre och ser även resurser som en central del: 

Politics comprises all the activities of co-operation, negotiation and 

conflict, within and between societies, whereby people go about 

organizing the use, production or distribution of human, natural and 

other resources in the course of the production and reproduction of their 

biological and social life. These activities are nowhere isolated from 

other features of life in society, private or public. (Leftwich 2004 s.103) 

Enligt ovanstående diskussion finns det därmed en nödvändighet för ytterligare forskning som 

kopplar policys med hälsa och som har en bredare syn på politik. Det finns inte en 

överväldigande mängd statsvetenskaplig forskning inom policyanalys i förhållande till hälsa. 

Utöver det har det diskuterats ovan att en stor del av statsvetenskaplig forskning erhåller en 

snäv syn på politikbegreppet. Det är därmed motiverat att studera politik utifrån ett bredare 

synsätt, i det här fallet i förhållande till ojämlik hälsa. 

2.5 Teorireflektion 

Till en början vill jag redogöra för att den teoretiska grund som har presenterats i detta kapitel 

inte är uttömmande i förhållande till både governmentality och WPR. De är båda mycket 

omfattande teorier och har därför behövts avgränsas för att bli applicerbara i denna 

undersökning. Jag har valt ut och beskrivit de teoretiska nyckelområden som jag anser är 

centrala för denna undersökning samt för att återge en rättvis presentation av teorierna. Denna 

avgränsning kan givetvis kritiseras då det kan argumenteras för att vissa teoretiska 

beståndsdelar utelämnats eller bör bytas ut. Jag anser dock att denna sortens diskussion har ett 

akademiskt värde i sig. En sådan diskussion har förmågan att motivera ytterligare forskning 

inom ämnet med en bredare teoretisk grund.  

     Följaktligen bör jag även diskutera elefanten i rummet som uppstår i samma ögonblick 

som valet att använda en socialkonstruktivistisk världsbild görs. Vad gör min tolkning av 

världen bättre än någon annans? Winther Jørgensen och Phillips (2000) diskuterar detta 

dilemma. De erkänner att problemet angående hur man legitimerar olika representationer av 

verkligheten inom socialkonstruktivismen kan vara olösligt. Enligt det perspektivet anser man 

att all kunskap endast är representationer av verkligheten. Forskaren intar alltid en position i 

förhållande till sitt arbete och präglas onekligen av sina tidigare tolkningar. Det finns således 

alltid resultat som forskaren inte kan se vilka visar en annan bild av verkligheten. Detta är ett 
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dilemma som socialkonstruktivismen alltid är dömd att tampas med. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) anser dock att legitim producerad kunskap är beroende av tydlig och god 

användning av teori och metod. Teorin blir de glasögon som forskaren använder för att se 

materialet från ett främmande perspektiv och kan därmed leverera resultat utifrån ett 

förutbestämt ramverk.  

     Jag vill därmed argumentera för att trots min teoretiska avgränsning har jag tydligt 

presenterad de teoretiska delar jag kommer använda mig av och som därmed kommer bli 

mina ”glasögon”. Med det teoretiska ramverket fastställt finns ett rum där mina resultat kan 

presenteras som sanning. Förändring av ramverket skulle givetvis förändra resultatet vilket är 

det som enligt mig gör forskningen intressant. Det är även därför jag även vill motivera andra 

att bidra med ytterligare forskning inom området.  
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3. Metod 

Metoden som kommer användas i denna undersökning är Baccis (2009) What’s the problem 

represented to be? (WPR). De teoretiska förutsättningarna för denna sorts policyanalys har 

diskuterats ovan. Detta kapitel kommer djupare beskriva hur metoden kommer att användas 

och hur metoden är strukturerad. Det kommer även att beskrivas hur metoden har använts 

inom tidigare forskning.  

3.1 Struktur 

Denna metod är en form av policyanalys som fokuserar på hur problematiseringar är centrala 

för hur vi styrs (Bacci 2009 s.xii). För att förstå hur vi styrs behöver vi enligt WPR analysera 

de problem som anses finnas och tänkandet bakom dessa. Dessa problem skapas av policys 

genom vad de vill förändra. Denna syn på policys anser att förslagen speglar problemen även 

fas de inte uttrycks explicit. Bacci (2009 s.xv) presenterar metoden som en kritisk analys. 

Metoden erbjuder ett tillvägagångssätt för att undersöka antaganden som tas för givet. Dessa 

antaganden är inte nödvändigtvis bra eller dåliga, onda eller goda utan metoden är snarare 

kritisk genom att den har som målsättning att undersöka det som inte är undersökt och allmänt 

accepterat.  

     Vidare till metodens praktiska delar är den utformad utifrån sex olika frågor. Dessa frågor 

är sammanhängande och leder analysen genom empirin (Bacci 2009 s.2). De kommer alla att 

användas i denna analys. Vissa har dock sämre förutsättningar att generera en säker analys på 

grund av denna undersöknings utformning, vilket kommer redogöras för nedan. Frågorna är 

de följande:  

1. Hur representeras problemet i en specifik policy? 

2. Vilka antaganden görs för att problemrepresentationen ska vara rimlig? 

3. Hur uppstod problemrepresentationen?  

4. Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen?  

5. Vilka effekter skapar problemrepresentationen? 

6. Hur/var har problemrepresentationen producerats, spridits och försvarats?  

Dessa frågor kommer att förklaras en i taget för att utveckla deras mening och analytiska 

bidrag.  
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3.1.1 Fråga 1: Hur representeras problemet i en specifik policy? 

Den första frågan lägger grunden för analysen och har som mål att klargöra vilka 

problemrepresentationer som kan identifieras i policys (Bacci s.3). Detta görs genom att 

analysera vilka förslag som läggs fram. Dessa förslag avslöjar hur man tänker kring problemet 

då antagandet är att tänkande och handling – eller föreslagen handling – är nära 

sammankopplade. Således är det tänkandet om problemet som den första frågan är ute efter. 

Som påpekats ovan är en problemrepresentation förståelsen av ett problem inom policys 

(Bacci 2009 s.xii). Vad som är ett problem behöver således inte uttalas explicit utan kan 

utläsas och förstås genom att identifiera policyförslag. Detta tillvägagångssätt utmanar enligt 

Bacci (2009 s.3) sedvanlig syn på policys. Det är för problem inte ses som något som finns 

utanför policys. Snarare letar man efter vilka problem som skapas av de förslag och 

resonemang som finns i policyn.  

3.1.2 Fråga 2: Vilka antaganden görs för att problemrepresentationen ska vara rimlig?  

När problemrepresentationen/representationerna är fastställda går analysen vidare till den 

andra frågan. Som frågan uttrycker ligger fokus nu på vilka antaganden som görs och vad som 

tas för givet (Bacci 2009 s.5-7). Det som eftersöks är således en form av bakomliggande 

logik. Denna fråga har en stark koppling till governmentality och dess mentaliteter. Detta är 

då mentaliteter hänvisar till tänkande bakom styrning, vilket i sin grund är vad denna fråga 

försöker åstadkomma. Dessa antaganden kan komma i formen av t.ex. kulturella premisser 

och allmänt accepterade värderingar. Bacci (2009 s.6) tar upp bilköer i trafiken som ett 

problem. Efter analys av detta kan det konstateras att detta problem vilar på liberala 

antaganden om människor som innefattar rätten till egendom och privatliv. Denna fråga är 

därför första dykningen till problemrepresentationens komplexa delar. Dessa antaganden är en 

central del för att förstå problemrepresentationen och därigenom hur vi styrs.  

3.1.3 Fråga 3: Hur uppstod problemrepresentationen? 

Det huvudsakliga målet med denna fråga är att upptäcka vilka förutsättningar som har varit 

nödvändiga för att problemrepresentationens skapande och överlevnad (Bacci 2009 s.10-11). 

Fokus flyttas i denna fråga till processerna som hjälpte till att skapa problemrepresentationen. 

En del av denna fråga är därmed att spåra representationens historiska ursprung. Detta hjälper 

analysen att komma ifrån representationens antagande och synen på ett problem som naturliga 

fenomen. Genom att upptäcka när viktiga val och beslut har gjorts vilka har skapat 

representationen blir det tydligare att problemrepresentationen inte ska tas för givet och ses 
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som ”naturlig”. Detta är för att det visas hur representationen inte är satt i sten och är snarare 

öppen för förändring.  

     Jag vill här göra en reservation för denna undersöknings förmåga att svara på denna fråga. 

På grund av det begränsade materialet i denna undersökning kan denna fråga i ledet 

begränsas. För att reda ut den historiska vägen till problemrepresentationen krävs i idealfallet 

en mängd källor. Då denna undersökning har en begränsad mängd material kommer denna 

fråga endast undersökas så långt materialet tillåter.  

3.1.4 Fråga 4: Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen? 

Denna fråga utvecklar WPR-analysens kritiska aspekter och fokuserar på 

problemrepresentationernas avgränsningar (Bacci 2009 s.12-13). Denna fråga har som mål att 

genom reflektion visa vad som inte innefattas i representationen. Motiveringen bakom denna 

fråga är att policys begränsas av hur de representerar problemet. Denna fråga existerar för att 

diskutera perspektiv som utesluts ur problemrepresentationen. Den fjärde frågan kan även dra 

nytta från den tredje då den arbetar med att identifiera konkurrerande representationer. Frågan 

kan även dra nytta från att jämföra olika kulturella premisser för att identifiera aspekter som 

lämnas oproblematiserat. Identifieringen av vad som lämnas oproblematiserat bidrar till en 

bredare förståelse för problemrepresentationen och tänkandet bakom den. Vi uppnår därmed 

en mer helhetlig bild av hur vi styrs när vi kan identifiera utelämnade aspekter ur policys. 

3.1.5 Fråga 5: Vilka effekter skapar problemrepresentationen? 

Även denna fråga bidrar till WPR-analysens kritiska aspekt (Bacci 2009 s.15). Denna fråga är 

även särskilt viktig för denna undersökning. Det är för att denna fråga utgår från att olika 

problemrepresentationer ger olika effekter för olika grupper i samhället (Bacci 2009 s.15). 

Metoden förutsätter att olika grupper får endera för eller nackdelar från gällande 

representationer vilket betyder att dessa måste identifieras och kritiskt granskas. Frågan utgår 

från tre olika sorters effekter: diskursiva effekter, subjektiverande effekter och materiella 

effekter.  

Diskursiva effekter 

Diskursiva effekter kommer från antaganden och andra förutfattade meningar inom 

problemrepresentationer (Bacci 2009 s.15-16). Dessa effekter är således de som uppstår 

genom vad representationen innehåller och framförallt inte innehåller. Beroende på vad som 

kan tänkas och sägas inom den etablerade representationen skapas för och nackdelar för olika 



Mattias Eriksson, SVGC20 

22 
 

grupper. Denna form av effekter drar nytta från insikt genererad i främst fråga två, tre och 

fyra. Dessa identifierar antaganden och vad som utelämnas ut problemrepresentationen. 

Diskursiva effekter pekar mot att beroende på vad som utelämnas ur problemrepresentationen 

begränsas olika sociala interventioner. Detta kan i sin tur ha stora effekter för vissa grupper.  

Subjektiverande effekter 

Dessa effekter innefattar vår position som subjekt i samhället och hur policys skapar dessa 

positioner (Bacci 2009 s.16-17). Policys anses skapa olika sociala relationer och vi får därmed 

en position i dessa relationer. Dessa positioner skapas av diskurser, d.v.s. den socialt 

genererade kunskapen som formar och begränsar vad vi kan tänka om sociala företeelser 

(Bacci 2009 s.35). Dessa positioner formar hur vi ser på världen och hur vi formar vårt 

beteende. Policys formar således hur vi kategoriseras beroende på hur policys påverkar våra 

liv. Dessa kategoriseringar – positioner – påverkar i sin tur vår världsbild, vårt beteende och 

vår självbild. Policys påverkar oss således olika beroende på hur de placerar och påverkar oss. 

Dessa subjektiverande effekter kan bidra till att grupper ställs mot varandra. Detta är en form 

av styrning då det bidrar till att minoriteter uppmuntras att förändra sitt beteende mot det som 

finns inom majoriteten.  

Materiella effekter 

Materiella effekter är den minst abstrakta formen av effekter och innefattar de materiella 

effekter som problemrepresentationer har på våra liv (Bacci 2009 s.17-18). Hur problem 

representeras i policy påverkar hur resurser fördelas. Detta för med sig direkta effekter på 

människors liv genom tillgången till resurser. Denna forma av effekter kan även kallas ”levda 

effekter” då de kan påverka oss genom liv eller död (Bacci 2009 s.15).  

3.1.6 Fråga 6: Hur/var har problemrepresentationen producerats, spridits och 

försvarats? 

Denna fråga fokuserar på hur problemrepresentationen har uppstått och hur den har fortsatt 

spridas och behållit sin dominans (Bacci 2009 s.19). Frågan kan därför ses som en 

förlängning av den tredje frågan. De analyserar samma sak men den här frågan drar det längre 

och vill veta hur representationen legitimeras och når ut till sin målgrupp. Media är ett starkt 

exempel på hur problemrepresentationer kan spridas, brytas ner eller byggas upp. Då denna 

fråga kan ses som en förlängning av fråga tre bör jag även påpeka de brister som gäller för 

fråga tre i förhållande till denna undersökning. Även denna fråga begränsas av materialet som 
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används. För att kunna ge ett starkt och tydligt svar på dessa krävs i idealfallet en stor mängd 

av källor samt en stor bredd i materialet som undersöks. Då det inte är fallet för denna 

undersökning gör jag här en reservation för att denna fråga inte kommer att anta en stor del av 

denna analys. Denna fråga blir istället i huvudsak ett område för reflektion och en uppmuntran 

för kommande forskning att anta.  

3.2 Textanalytiska hjälpmedel 

Bacci (2009 s.7-10) tar upp tre former av textanalys som kan vara till god hjälp för flera av de 

frågor som infinns i WPR-analysen. Det ska påpekas att de sex frågor som har redovisats 

ovan är de huvudsakliga metodologiska verktygen för denna undersökning. Dessa hjälpmedel 

är dock användbara för att på ett tydligt sätt välja och särskilja delar av empirin för djupare 

analys. De tre hjälpmedlen är: motsatser, nyckelkoncept och kategorier.  

Motsatser 

Motsatser (även kallat ”binärer”) är ett verktyg för att urskilja förenklade koncept som i 

många fall kan dölja en egentlig komplexitet (Bacci 2009 s.7). Motsatser urskiljer koncept 

som presenteras som ensidiga genom att identifiera just dess motsats. Motsatsen anses vara 

exkluderad från den andra sidan, d.v.s. den måste vara det ena eller det andra. Som exempel 

kan det gälla offentlig eller privat, nationell eller internationell, laglig eller olaglig, man eller 

kvinna etc. Identifieringen av dessa hjälper WPR-analysen då de kan hjälpa förståelsen för 

hur policys skapar vår förståelse för problemet.  

Nyckelkoncept 

Detta hjälpmedel används för att identifiera vilken mening som tillskrivs olika koncept (Bacci 

2009 s.8). Koncept är ofta omtvistade och det är därför en viktig uppgift att identifiera 

nyckelkoncept analysera dem. Beroende på vilken mening som tillskrivs nyckelkoncept 

förstås policys på olika sätt. Identifieringen av nyckelkoncept är därför ett bra hjälpmedel för 

att undersöka policys och svara på frågorna i WPR-analysen.  

Kategorier 

Detta hjälpmedel fokuserar på kategoriseringen av människor som en central del av policys. 

Kategoriseringen av människor är en viktig aspekt av styrning enligt Bacci (2009 s.9) och bör 

undersökas för att förstå meningen som tillskrivs problemrepresentationer. Hur människor 

kategoriseras formar hur de tänker och hur de ser på sig själva. De bör därför identifieras i 

policys för att komma närmare hur vi styrs av dem.  
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3.3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning att redovisas för att visa hur WPR-analys har 

tillämpats i tidigare undersökningar. Målet är att se likheter och eventuella skillnader mellan 

den tidigare forskningen och denna undersökning. Detta görs för att både motivera och visa 

brister inom denna undersökning. 

3.3.1 Bacci 

Bacci (2015) undersöker hur alkohol har problematiserats inom WHO i sin artikel 

Problematizations in Alcohol Policy: WHO’s ”Alcohol Problems”. Hon använder WPR-

analys för att undersöka hur alkoholproblem representeras genom WHO och har som mål att 

skapa frågor angående dess konsekvenser. Hon presenterar alkoholproblem som ett begrepp 

som ofta tas för givet utan att dess mening och innehåll ifrågasätts. Hon presenterar WPR-

analysen som ett verktyg för att kritiskt undersöka hur företeelser formas till problem i 

policys. Bacci (2015 s.133-134) inleder analysen med att konstatera att alkohol ses som ett 

problem inom WHO men att det inte är lika självklart hur det representeras. Här tillämpar hon 

den första frågan inom WPR-analysen genom att dissekera WHO:s definition av 

”alkoholpolicy”. Hon isolerar där vad alkoholpolicy har för avsikt att åtgärda och kommer 

fram till att alkoholproblem representeras som sociala- och hälsoskador. Hon anser dock inte 

denna representation som fullständig. Hon anser istället att dessa skador i sig behöver 

undersökas för att veta hur de representeras som problem.  

     Det är i detta stadie som Bacci (2015 s.134) skiljer andra analysformer från WPR. Hon 

pekar mot att för många andra undersöks inte alkoholproblem djupare. Dessa ser 

alkoholproblem som en fristående entitet. Det är inte fallet för WPR-analysen. Här ses 

alkoholproblem som en produkt av policys vilket gör analysens mål att undersöka dessa 

processer. Genom analysen visar Bacci (2015 s.135) även vilka effekter som skapas inom 

representationen och svarar därmed på den femte frågan inom WPR-analys. Detta för hon 

genom att identifiera olika former av presenterade åtgärder som hon kan klassificera som 

interventioner på befolkningsnivå. Genom att spegla dessa interventioner mot 

problemrepresentationen kan hon urskilja särskilda grupper som kommer påverkas särskilt 

hårt genom både subjektiverande- och materiella effekter.  

     Följaktligen tar sig Baccis (2015 s.138) analys till fråga två och fyra i WPR-analysen. 

Detta görs genom att hon identifierar att stress i arbetslivet kan bidra till alkoholproblem 

enligt vissa WHO-källor. Fråga fyra besvaras därefter genom att hon argumenterar för att 
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denna syn på alkoholproblem rekommenderar psykologisk hjälp. Detta innebär att dåliga 

arbetsvillkor inte problematiseras inom problemrepresentationen. Fråga två besvaras genom 

användningen av nyckelkoncept (som beskrivits ovan). Detta görs genom att skolk eller 

frånvaro visas som en problemrepresentation av alkoholproblem. Nyckelkoncepten i 

förhållande till frånvaro identifieras som ”produktivitet” och ”humankapital”. Vikten av 

produktivitet visas därmed som ett viktigt antagande enligt vår världsbild och dess 

bakomliggande mening tas för givet snarare än analyseras kritiskt.  

3.3.2 Vallgårda  

Vallgårda (2001) analyserar motiveringar och metoder för nationell folkhälsa i England, 

Sverige, Norge och Danmark. Denna artikel använder sig inte av WPR-analys men är djupt 

rotad i governmentality-teori. Som redan visats finns många likheter mellan WPR och 

governmentality och det är tydligt att governmentality har haft ett stort inflytande på WPR. 

Denna undersökning bör därför inte ses som ett exempel på WPR-analys. Den bör istället ses 

som ett exempel på hur en alternativ metod kan vara utformad men även likheterna med WPR 

kommer att tas i hänsyn. Vallgårdas (2001 s.387) syfte är att analysera hur det pratas och 

tänks kring hälsa och styrning. Det är således ett fokus på diskurser kring hälsa. Detta kan 

härledas till både den första och andra frågan inom WPR-analys. Det är då dessa fokuserar på 

hur man tänker kring ett problem och vilka antaganden som gör tänkandet rimligt (Bacci 2009 

s.2-7).  

     Vallgårda (2001 s.387-388) börjar med en redovisning av varför dessa länder vill förbättra 

sin befolknings hälsa. Hon presenterar här hur länderna argumenterar genom en noggrann 

textanalys. Hon för fram att vissa problem inte har någon anmärkningsvärd argumentation 

bakom sig utan för snarare fram att dessa problem tas för givet. Till skillnad från Bacci (2015) 

går Vallgårda (2001) inte direkt in i en djupare analys av dessa problem. Vallgårda (2001 

s.388-390) går sedan vidare till att visa hur länderna definierar och identifierar hälsoproblem 

inom befolkningen. Detta är en skillnad från Bacci (2015) som lägger större fokus på hur 

definitionerna i sig skapar problem, istället för att analysera dem som något utanför policyn. 

Vallgårda (2001 s.388) pekar dock mot hur experter har bidragit till produktionen av 

kunskapen vilket har skapat definitionerna. Detta kan härledas till WPR-analysens första fråga 

då fokus ligger på tänkandet bakom problemet snarare än definitionen i sig.  

     Senare i artikeln anländer Vallgårda (2001 s.390) till hur länderna vill förbättra hälsa och 

intar där en mer analytisk vinkel likt WPR-analysen. Denna del kan främst härledas till WPR-
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analysens femte fråga då det redovisas vilka effekter som kan uppstå för befolkningen. Den 

största skillnaden som kan urskiljas mellan Vallgårda (2001) och WPR-analys som det 

beskrivits i denna underökning är den multidimensionella problematiseringen. Vallgårda 

(2001) gör ett bra jobb med att identifiera nyckelord och koncept samt hur länderna skriver 

och tänker kring dessa. Men som visats i Baccis (2015) artikel problematiseras dessa 

nyckelkoncept ytterligare efter de redan identifierats som problemrepresentationer. Skillnaden 

mellan de två artiklarna blir tydlig i Vallgårdas (2001) slutsats. Slutsatsen presenterar hur 

länderna skiljer sig i hur de vill styra människor genom att de styr sig själva. Bacci (2009) och 

hennes WPR-analys har ett mer komplext tillvägagångssätt för att beskriva detta. Vallgårda 

(2001 s.391) skriver att det Norska tillvägagångssättet är att uppmuntra människor att själva 

välja att leva på ett hälsosamt sätt. Enligt ett WPR-perspektiv är inte detta ett adekvat svar 

utan kan endast ses som en form av styrning. Bacci (2009 s.30) förklarar hur en WPR-analys 

går förbi detta synsätt genom just problematiseringar. Enligt henne rör sig inte 

govenmentality-perspektivet på en plan av ”avsikter”. Bacci anser istället att vi måste förstå 

tänkandet bakom hur vi styrs vilket innebär att vi behöver vi förstå hur vi tänker kring olika 

problem.  
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4. Resultat och analys 

4.1 Hur representeras problemet?  

Under sammanfattningsrubriken i SOU 2017:47 finns flera intressanta bemärkelser som visar 

hur problemet framställs. Tidigt visar texten ett fokus på både samhället och individen. Texten 

anser att det krävs mer arbete både för att stärka individens förmåga att självständigt generera 

resurser men även för ”det allmänna” förmåga att generera resurser (SOU 2017:47 s.7). 

Rollen som ges till ”det allmännas” är att finnas till hjälp för människor under perioder och 

situationer där de individuella resurserna inte räcker till. Problemet representeras här som 

mycket resursbaserat då en avsaknad av resurser leder till en sämre hälsa för de drabbade. 

Problemet representeras även som brister både hos individer och hos systemet. Detta förstärks 

då utredningen påpekar att det inte bör finnas någon motsättning mellan att stödja individer 

eller att förändra samhället (SOU 2017:47 s.7-8). Detta visar att utredningen erkänner att det 

krävs stöd till både förändringsobjekt för individen och systemet (se figur 2).  

     Vidare har utredningen som utgångspunkt att ojämlik hälsa ofta är ett resultat av ojämn 

resursfördelning mellan olika sociala grupper (SOU 2017:47 s.8-10). Utredningen anser även 

att förutsättningarna för hälsa fastställs redan innan födseln då tillgången till resurser mellan 

familjer är ojämn. Resurser anses även överföras mellan generationer. För de grupperna med 

mindre resurser anses välfärdsinstitutioner vara det huvudsakliga verktyget som kan åtgärda 

resursskillnaderna. Välfärdsinstitutioner framställs dock även som ett verktyg för att främja 

individens utveckling genom kompetens- och humankapitalutveckling. Här ser vi därför att 

problemet representeras som ett klassproblem där grupper och individer med färre resurser 

behöver hjälp av välfärdsinstitutioner. Resursfördelningen i Sverige representeras därför som 

ett samhällsproblem och intressant nog representeras även individens förmågor som ett 

samhällsansvar. Denna representation kan därmed anses vara mycket systeminriktad och 

fokuserar främst på de grupper som anses utsatta. 

     För att skapa en tydlig problemrepresentation vill jag även framföra de områden som 

utredningen håller som centrala i relation till resursbrister. Utredningen presenterade sju 

livsområden som anses centrala för strävan mot jämlik hälsa (SOU 2017:47 s.7-8). Den första 

är det tidiga livet. Detta livsområde anses centralt då det anses att ojämlikheter i detta stadie 

ger barn olika förutsättningar (SOU 2017:47 s.12-13). För att åtgärda ojämlikheter i detta 

område anser utredningen att det krävs jämlika förskolor och jämlik barnhälsovård etc. 

Således är detta tydligt en systeminriktad representation. Det andra livsområdet är 
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kompetenser och kunskaper (SOU 2017:47 s.12-13). Detta område anses centralt då 

utredningen anser att alla ska kunna utveckla dessa genom likvärdigt lärande och utbildning. 

Skolan presenteras här som det huvudsakliga verktyget vilket visar en vilja att förändra 

systemet, men detta är dock för att uppnå förändringar hos individen.  

     Den tredje gäller arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö (SOU 2017:47 s.12-13). Detta 

område anses centralt då människors sysselsättning anses bidra till en ökad förmåga att 

generera resurser och därigenom trygghet och god hälsa. Den fjärde är inkomster och 

försörjningsmöjligheter. Detta är centralt då bristande ekonomiska resurser bidrar till lägre 

levnadsstandard och därmed sämre hälsa. Denna relaterar till föregående livsområde men 

istället för ett större fokus på individens förmågor gäller denna istället systemets ansvar vid 

inkomstbortfall. Det femte livsområdet är tillgången till boende och en god närmiljö. Detta 

område är uppenbart systeminriktat då tillgången till bostad och god miljö inte är något 

individen direkt kan åtgärda själv. Den sjätte är levnadsvanor (SOU 2017:47 s.13-14). För att 

uppnå god hälsa anser utredningen att människors förmåga att skapa hälsosamma 

levnadsvanor bör stärkas. Verktyget för att uppnå detta är styra beteende dels genom att göra 

hälsoskadliga produkter mindre tillgängliga. Detta är ett individinriktat synsätt då det avser att 

främja individens egna förmågor genom indirekt styrning. Det sista livsområdet som 

presenteras är kontroll, inflytande och delaktighet. Detta område hänvisar till att alla individer 

behöver mer kontroll, inflytande och delaktighet i samhället. Målet är att detta ska uppnås 

genom jämlikt demokratideltagande samt genom att motverka diskriminering, kränkning etc. 

Detta kommer enligt utredningen i sin tur leda till bättre hälsoutveckling för grupper och 

individer.  

     Den trend som går att utläsa ur presentationen av dessa livsområden är att det är 

människor, grupper och deras livsvillkor som problematiseras och ”systemet” presenteras som 

en lösning. Istället för att hänvisa till stora brister i systemet presenteras systemet i första hand 

som en frälsare eller ett verktyg separat från problemet. Detta har stor inverkan på hur 

problemet representeras. Detta kan visas tydligt med hjälp av en analys av nyckelbegrepp och 

kategorier. Nyckelbegreppen i utredningen i förhållande till systemförändringar – främst inom 

offentlig sektor – tillskrivs ingen negativ mening. Istället beskrivs dessa förändringar som 

”förutsättningar”, ”förebyggande arbete”, ”insatser” eller att de har en ”central roll” (SOU 

2017:47 s.10-14). Dessa är begrepp som används för att beskriva systemförändringar som en 

reaktion på problem. Systemet hålls därigenom separat från problemet och dess brister 

framställs inte som en orsak till problemet. Systemet utesluts därmed från ansvarsutkrävande 
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och representeras istället som räddaren och lösningen. Detta kan ses som en mentalitet som 

styr befolkningen genom att de inte håller staten skyldig till sitt egentliga ansvar.  

     Utredningen förmedlar även en tydlig kategorisering av människor. Som visats ovan går 

det att identifiera ojämlik hälsa som ett klassystem då utredningen talar om olika grupper i 

förhållande till resursfördelning. Kategoriseringen av människor framgår tydligast i 

förhållande till ekonomiska resurser: ”Vidare uppkommer ojämlikhet i hälsa generellt som ett 

resultat av ojämlikhet i tillgångar till resurser – förhållanden, villkor och möjligheter – mellan 

olika sociala grupper.” (SOU 2017:47 s.8). De sju livsområden som presenterats ovan redogör 

för hur dessa grupper präglas av en mängd brister eller svårigheter som måste åtgärdas. 

     Problemet ojämlik hälsa presenteras således med en tydlig resursinriktning. Bristande 

resurser – främst ekonomiska – representeras som en huvudsaklig orsak för ojämlik hälsa som 

främst kan åtgärdas genom hjälp och styrning från offentlig sektor t.ex. skola, barnhälsovård 

och restriktioner av olika konsumtionsvaror. Det huvudsakliga området som utredningen 

avser att förändra är därmed systemet. Förmågan att upprätthålla ett liv med god hälsa hos 

individer med bristande resurser representeras som otillräcklig och beroende av olika statliga 

insatser.  

4.2 Vilka antaganden görs för att problemrepresentationen ska vara rimlig? 

Det första antagandet som kan anses göras utifrån utredningens problemrepresentation är att 

människan är rationell. Utredningen erhåller tankesättet att människor kommer använda sina 

resurser för att aktivt främja sin hälsa. Utan detta i åtanke skulle viljan att fördela mer resurser 

till grupper som präglas av en sämre nivå av hälsa inte vara ett logiskt tillvägagångssätt. Detta 

synsätt tillför även antagandet att hälsa är ett överordnat mål för människor. Detta kan anses 

vara rimliga antaganden men de kan även anses vara riskfyllda. Det finns flera exempel på när 

denna rationalitet inte är fallet. Alkohol- och tobakskonsumtion är tydliga exempel på 

avvikelser från detta. 

     Ytterligare ett antagande som bör diskuteras är den roll som staten ges genom 

problemrepresentationen. Staten ges en stark roll då den presenteras som den huvudsakliga 

aktören med förmågan att åtgärda de brister som presenteras. Staten representeras dock inte 

som ett problem utan ses istället som en lösning. Detta kan anses vila på ett antagande att 

staten är god och något medborgarna bör vara tacksamma för istället för kritiska mot. Detta 

för oss till ett antagande om resursfördelning. Enligt problemrepresentationen kräver grupper 

med sämre hälsa mer resurser, främst ekonomiska. Dessa resurser ska främst fördelas genom 
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olika offentliga institutioner men det finns ingen djupare förklaring av varifrån dessa resurser 

ska komma ifrån. Detta kan anses vara ett antagande för att de som har ett överflöd av 

resurser vill fördela sina resurser för det ”gemensamt goda”, vilket i det här fallet är jämlik 

hälsa. Resurser är inget som uppstår ur tomma intet så för att problemrepresentationen ska 

vara rimlig bör det finnas antagandet att en omfördelning av resurser är möjlig. Det finns även 

ett antagande att demokrati är ett överordnat system. Under tidigare rubrik har det redovisats 

för hur man vill främja likvärdigt demokratiskt deltagande.  

4.3 Hur uppstod problemrepresentationen? 

Som redan redovisats i metodkapitlet ovan (se sida 18) begränsas denna fråga genom 

mängden och mångfalden av empiriskt material i denna undersökning. Utredningen ger dock 

en grundläggande men inte utförlig bild av hur problemrepresentationen har uppstått. 

Kommissionen för jämlik hälsa grundades år 2015 av regeringen för att bidra till strävan att 

hälsoklyftorna i Sverige ska minska (SOU 2017:47). Ambitionen bakom kommissionens 

grundande var att sluta Sveriges påverkbara hälsoklyftor inom en generation. Innan 

lanseringen av kommissionens slutbetänkande i formen av SOU 2017:47 lanserades två 

delbetänkanden. Dessa har således legat till grund för denna undersöknings empiriska 

material. När det gäller hälsoskillnader var kommissionen under direktiv att fokusera på 

socioekonomiska skillnader (SOU 2017:47 s.19). Enligt utredningen själv är dess syfte utöver 

att lägga fram förslag att bedriva ett utåtriktat arbete. Detta utåtriktade arbete innefattar 

dialoger med olika grupper och aktörer som berörs av utredningen. Dessa dialoger och 

kontakter har enligt utredningen bidragit med idéer och erfarenheter.  

     Således kan det konstateras att flera berörda grupper och aktörer har bidragit till formandet 

av problemrepresentationen. Utredningen har använt en mängd hjälpmedel för att undersöka 

jämlik hälsa.  

Underlag för arbetet har även utgjorts av befintlig forskning, tidigare 

kommissioners rapporter, andra utredningar, underlagsrapporter 

beställda av Kommissionen, en enkätundersökning till alla kommuner, 

landsting, länsstyrelser samt åtskilliga myndigheter och beställningar och 

sammanställningar av statistik. (Kommissionen för jämlik hälsa 2017 

s.20) 

Problemrepresentationen har därmed uppstått av en mängd källor sammanställda i en 

utredning. Processerna som skapat problemrepresentationen är byggd på en bred och komplex 
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bas. För att få en tydligare bild av utredningens historiska ursprung skulle dessa källor dock 

behöva analyseras för sig. Detta skulle ha möjligheten att visa en tydligare bild av 

problemrepresentationens förändring och vilka representationer som varit dominerande.   

4.4 Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Några av de delar som utesluts ur problemrepresentationen har redan presenterats under 

redovisning av de antaganden som gjorts för problemrepresentationens relevans. Kanske en 

av de tydligaste är vart de resurser som ska förskjutas till grupper med sämre hälsa ska 

komma ifrån. Utredningen tar upp att välfärdsstaten står inför en mängd finansiella 

utmaningar, både interna och externa (SOU 2017:47 s.53-63). Det saknas dock en utförlig och 

tydlig problematisering av vart alla nödvändiga resurser ska komma från. Alla dessa 

resursbaserade problem utan tydliga förslag på lösningar visar även att det lämnas 

oproblematiserat huruvida välfärdsstaten som system och dess underliggande ideologi är att 

föredra. Utredningens normativa syn på välfärdsstaten som ett fungerande och hållbart system 

bör därmed kritiseras. Trots dess brister försvarar utredningen välfärdsstaten och håller det 

som system som den huvudsakliga lösningen för ojämlik hälsa.  

     Åter till vart nödvändiga resurser för omfördelningen ska komma från problematiseras inte 

moraliteten bakom omfördelningen. Då grupper med sämre hälsa kräver mer resurser och det 

översiktliga målet är jämlikhet krävs en omfördelning av resurser i Sverige. Det är därför inte 

orimligt att anta att en omfördelning av resurser i strävan efter jämlikhet kommer innebära att 

vissa människor kommer förlora resurser. Huruvida det verkligen är moraliskt att omfördela 

resurser på det här viset problematiseras inte av utredningen. För att ytterligare tydliggöra 

frånvaron av en moralisk diskussion kan samma resonemang framföras i förhållande till 

ojämlikheter i det tidiga livet. Utredningen tar upp hur människor redan innan födseln har 

ojämlika förutsättningar: ”Ojämlikheter i olika avseenden kan sägas börja i fosterlivet och det 

tidiga livet, genom de skillnader i förutsättningar och möjligheter som barn får i och med att 

föräldrar och andra närstående skiljer sig åt vad gäller tillgång till viktiga resurser.” (SOU 

2017:47 s.53). Utifrån detta resonemang skulle en jämlikare fördelning av resurser resultera i 

en förändring av barns förutsättningar och möjligheter. Vissa barn får bättre förutsättningar 

men det bör även resultera i att vissa barn får sämre förutsättningar. Således lämnas det 

oproblematiserat huruvida det är moraliskt och rättfärdigat av staten att försämra barns 

förutsättningar och möjligheter. Jag förslår inte att utredningen har som intention att försämra 

förutsättningarna för vissa människor, men det är en påtaglig risk vid omfördelning av 

resurser som inte problematiseras. Följaktligen finns inte heller någon problematisering 



Mattias Eriksson, SVGC20 

32 
 

angående vart gränsen bör dras för hur mycket resurser en människa bör ha tillgång till för att 

uppnå en accepterad nivå av hälsa. Det finns inte heller en tydlig nivå för när det är 

rättfärdigat att omfördela en persons resurser. Det enda egentliga riktvärdet för hur resurser 

ska omfördelas är för att uppnå en jämlik hälsa.  

4.5 Vilka effekter har problemrepresentationen? 

Som visats tidigare är inte direkta effekter ett fokus i denna undersökning. Jag anser dock att 

denna fråga har relevans i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar genom 

att ge en djupare insyn i problemrepresentationen. Genom att analysera effekter – främst 

diskursiva och subjektiverande – ges en djupare förståelse av problemrepresentationen och 

tänkandet bakom den. Denna frågakan därför vara ett bra komplement till 

problemrepresentationen genom att vidga förståelsen av strävan efter jämlik hälsa. Likt 

Baccis (2009) resonemang för förhållandet mellan problem och policys anser jag att 

effekterna bör ses som en annan vinkel av problemrepresentationen istället för något separat 

från den.  

     De kanske mest framstående effekterna som uppstår som följd av problemrepresentationen 

är de i förhållande till grupperingen mellan de med god och dålig hälsa. Utredningen har 

således uppenbara subjektiverande effekter. Utredningens tänkande grupperar människor efter 

de som har tillräckligt god hälsa och de som inte har det. Utifrån problemrepresentationen blir 

människor även kategoriserade utifrån de som har tillräckligt med resurser och de som inte 

har det. Tillgång till resurser framställs som något mycket eftersträvansvärt, men även som 

något som inte alltid är möjligt för individen att själv uppnå: ”Vilka möjligheter en individ har 

att agera, och hur hon eller han agerar, hänger samman med vilka resurser och verktyg denna 

individ har för att påverka sitt liv.” (SOU 2017:47 s.68). Detta tankesätt skapar en effekt som 

framställer personer utan tillräckliga resurser som relativt hjälplösa. Visserligen vill 

problemrepresentationen främja människors förmåga att generera egna resurser, men 

samtidigt framställs välfärdsstaten som en central pjäs i strävan efter jämlik hälsa. Det finns 

därför en risk att människor med mindre resurser ser sig själva i ett negativt ljus och ser sig 

själva som beroende av olika välfärdsinstitutioner. Utredningen hjälper därför att skapa 

subjektiverande effekter som kan forma hur människor ser på sig själva och därmed formar 

sitt beteende. Detta visar att utredningens förslag kan härledas till delar som tydligt påverkar 

individen.  



Mattias Eriksson, SVGC20 

33 
 

     Utredningen kan även anses forma diskursiva effekter som följd av det tänkande som 

framställs. Representationen av staten och dess roll som lösning på problemet ojämlik hälsa 

skapar effekter genom att det stänger ute andra representationer. Främst stänger det ute andra 

aktörer som kan vara hjälpsamma för att främja en jämlik hälsa. Dessa kan t.ex. vara privata 

aktörer eller icke-statliga- och frivilligorganisationer. Även den resursinriktning som antas i 

problemrepresentationen kan anses ha diskursiva effekter. Utredningen håller ett så tydligt 

fokus på resurser att det kan försvåra förmågan att se hälsa som något separat från tillgången 

till resurser. Detta stänger ute människor som trots sina goda förutsättningar och möjligheter 

har dålig hälsa. Även strävan efter ”jämlikhet” och dess tydliga roll i problemrepresentationen 

kan anses ha diskursiva effekter. Begreppet representerar en strävan efter att alla ska ha en 

likvärd hälsa istället för strävan efter att ingen ska ha dålig hälsa. Trots att det inte behöver 

vara medvetet demoniserar denna syn på hälsa olikhet istället för dålig hälsa i sig. Detta kan 

medföra effekter genom att det inte är dålig hälsa som bekämpas utan istället bekämpas ett 

heterogent samhälle. Eftersom det kan visas att dålig hälsa inte nödvändigtvis behöver vara i 

fokus för utredningens insatser tappas fokus på individen och visar istället ett fokus på 

systemet.  

     Den sista effekten som presenterats i metodkapitlet är materiella effekter. På grund av det 

empiriska materialets natur kommer jag inte att uttala mig om dessa utan jag kommer istället 

bevara fokus på de subjektiverande och diskursiva effekterna. Detta beror på att SOU 2017:47 

är ett slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa och är därmed inte ett dokument med 

verkställda och utförda förslag. Då detta dokument inte har direkta effekter på människors 

tillgång till resurser anser jag inte denna form av effekter applicerbar på denna undersökning 

utöver generella och eventuella antaganden.  

4.6 Hur/var har problemrepresentationen producerats, spridits och försvarats? 

På grund av denna undersöknings val att endast behandla ett dokument som underlag 

begränsas förmågan att behandla denna analyspunkt. Ytterligare källor hade bidragit till en 

tydligare bild av hur problemrepresentationen producerats, spridits och husvarats. Det 

befintliga empiriska materialet kommer dock att analyseras för att ge en så klar bild som 

möjligt. Som tagits upp under rubrik 4.3 har problemrepresentationen uppstått genom en 

mängd källor. Den huvudsakliga aspekten som kan antas producera och sprida 

problemrepresentationen är det som utredningen kallar ”utåtriktat arbete” (SOU 2017:47 

s.19). Detta framgår tydligt genom följande citat: ”Det utåtriktade arbetet har även bidragit till 

att i olika sammanhang förmedla kunskap och uppmärksamma vikten av att arbeta för en mer 
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jämlik hälsa.” (SOU 2017:47 s.19). Detta visar hur den breda grunden och dialogerna med 

olika aktörer bidragit till produktion, spridning och försvar av problemrepresentationen. Det 

breda samarbetet som är inblandat i utredningen visar på en stor spridning av problembilden 

och den kunskap som genererats under utredningen. Inblandningen av flera berörda aktörer 

visar hur utredningens förslag och insatser riktas till flera delar av systemet. Detta framgår 

även av att mycket av underlaget för utredningen kommer från olika myndigheter, kommuner, 

landsting och länsstyrelser (SOU 2017:47 s. 20).   
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsatser 

Efter analysen går det att konstatera att resultatet är utspritt och mångsidigt. Vad gäller frågan 

huruvida det är individer eller systemet som ska förändras visar analysen att båda sidor 

infinns i utredningen. Problemrepresentationen visar att det finns en vilja att forma individers 

beteenden genom självstyrning. Utredningen är angelägen om att människor ska kunna göra 

sunda val främst för att de ska kunna förvärva sina egna resurser. Detta resonemang faller i 

linje med Deans (2010) redovisning av hur vi styrs genom formandet av vårt beteende istället 

för att vi styrs genom hård auktoritet där våra val är strikt förutbestämda. Utredningen 

föredrar istället att styra våra möjliga val genom de tankar och kunskap som formar vår syn på 

hälsa. Den förändring som är i fokus i problemrepresentationen är dock förändringen av 

systemet. Systemet hålls som lösningen på ojämlik hälsa och ställs därmed som prioriterad 

över en förändring i sig. De grupper som präglas av ojämlik hälsa representeras som i behov 

av hjälp från olika välfärdsinstitutioner. Denna hjälp anses enligt problemrepresentationen 

främst komma genom resurser för att ge dessa grupper bättre förutsättningar istället för att 

direkt påverka deras beteende. Genom att presentera resurser som lösningen på problemet för 

vi genom Baccis (2009) ramverk en djupare förståelse för problemet. Det är för att resursbrist 

skapas som problem genom hur ojämlik hälsa representeras. Detta innebär att en förändring 

av systemet hålls i första hand. Analysen av utredningens subjektiverande effekter har även 

bidragit till hur utredningen inte i sin helhet är fast vid att endast förändra systemet. De 

subjektiverande effekterna visar hur styrning i form av mentaliteter och beteende riktats mot 

att förändra grupper och individer.  

     När det gäller insatser och om det är systemet eller individer som de bör riktas till kan 

återkopplas till utredningens fokus på resurser. Grupper med sämre hälsa kräver resurser för 

att förbättra sin hälsa och dessa resurser ska enligt problemrepresentationen främst komma 

från olika välfärdsinstitutioner. Systemet ska därmed leverera resurser till de med sämre hälsa, 

men utredningens insatser är därmed att rikta insatser till systemet så det kan utföra detta. 

Utredningens syn på insatser kan därmed anses ta två former. Dock är resurserna en form av 

att skapa förutsättningar. Enligt det teoretiska ramverket med utgångspunkt i Deans (2010) 

presentation av governmentality blir insatser därmed i förstahand riktade mot att främja 

människors kapacitet att agera.  
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     Även det som utelämnas ut utredningen kan användas för att svara på denna undersöknings 

frågor. Bland annat på grund av att utredningen inte problematiserar hur omfördelningen av 

resurser kan påverka vissa individer negativt. Enligt Deans (2010) perspektiv är detta en 

utebliven mentalitet då dessa tankar inte får chansen att forma människors beteende. Således 

kan det anses att utredningen istället producerar mentaliteter utifrån hur systemet ska 

förändras för att skapa bättre förutsättningar för att hjälpa människor. Detta kommer då ge ett 

annat utfall för människors beteende än vad den oproblematiserade delen skulle ha gjort. 

Detta kompletterar det antagande som görs angående statens positiva roll och att människor 

gör rationella val. Den rationella natur som människan antas ha visar hur det är viktigare att 

skapa goda förutsättningar istället för att styra människors beteende. Således blir en 

förändring av systemet i fokus istället för individen. Antagandet om människans rationalitet 

ligger även till grund för hur människor och utsatta grupper representeras. Likt 

problemrepresentationen visar detta att människor är i behov av resurser och därmed 

systemet. Grupper med en lägre nivå av hälsa representeras således som otillräckliga utan 

statens hjälp.  

     Slutligen går det således att dra slutsatsen att SOU 2017:47 har ett större fokus på systemet 

än på individen. Analysen visar att människans förmåga att agera på sina problematiseringar 

har överhanden i majoriteten av utredningen. Det bör dock noteras att individen och dess 

förmåga att problematisera sitt beteende inte är bortglömt. Utredningen har vissa delar som 

visar ett fokus på individen och dess beteende. Det går dock inte att uttala sig om en balans. 

Både de förändringar och insatser som kan utläsas ur utredningen är till största del riktade mot 

systemet. Detta har visats genom vilka förutsättningar för jämlik hälsa, styrningsverktyg och 

förändringsobjekt som har dominerat utredningen till följd av hur problemet ojämlik hälsa har 

representerats. Denna undersökning säger oss därför att SOU 2017:47 inte representerar en 

balans i linje med det teoretiska ramverket grundat i Deans (2010) presentation av 

governmentality.  

5.2 Diskussion 

Som diskuterats i problembilden tidigare kan det finnas fler förklaringar inom denna 

undersöknings teoretiska ramverk som kan förklara varför ojämlik hälsa uppstår. Således 

finns det ett utrymme och ett behov att bedriva liknande forskning i framtiden. Denna 

undersökning är även mycket avgränsad i förhållande till mängden policymaterial som finns 

inom hälsa. Det går därför inte att dra säkra slutsatser som representerar hela Sveriges 

policybild i förhållande till jämlik hälsa. Denna undersökning bör istället ses som ett steg på 
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vägen mot att kritiskt granska Sveriges strävan efter jämlik hälsa. Som följd av denna 

undersökning skulle det även vara intressant att utförligare undersöka vad som krävs för att 

främja grupper med sämre hälsas förmåga att problematisera sitt beteende.  

     Nu efter analysen vill jag även diskutera mitt resultat i förhållande till mitt 

socialkonstruktivistiska förhållandesätt. Dilemmat kvarstår huruvida min tolkning av SOU 

2017:47 kan bedömas bättre än någon annans. Mitt perspektiv utgår från att världen består av 

sociala konstruktioner och att vad som anses sant är vad människor gemensamt bestämmer 

bör vara sant. Således vill jag uppmuntra till ytterligare forskning inom denna undersöknings 

ämne för att utveckla debatten kring det. En ständig kritisk granskning av vår omvärld är 

otroligt viktig då det är svårt att argumentera emot att sociala konstruktioner kan ha stora 

sociala konsekvenser. Genom att kritiskt granska hälsa utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt utvecklas de tankar och kunskaper som utgör vår syn på hälsa. Min förhoppning är att 

detta kan leda till en hälsosammare och mer välmående värld för alla.  
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