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Inledning 
Välfärd och folkhälsa är ämnen som debatteras livligt i såväl tidningar som TVs olika debatt- och 
nyhetsprogram. Välfärd och folkhälsa är också områden som skapar politiska debatter och som 
ständigt finns med på den politiska dagordningen. Det debatteras vilt huruvida de sjuka verkligen 
är sjuka och om de nu är sjuka diskuteras det hur de ska göras friska. Dagligen matas vi med 
bilden och drömmen om det hälsosamma livet, något som kan beskrivas som ett näst intill 
euforiskt tillstånd. Visserligen kan vägen dit vara lång och svår men genom att vi som ansvarsfulla 
medborgare följer de hälsoråd som tilldelas oss, vilket i sin tur innebär att vi gör de val som krävs, 
kommer vi till slut nå vårt mål, lyckan i form av ett hälsosamt liv.  
 
Välfärds- och folkhälsoarbetet är områden inom den politiska sfären som många gånger ges hög 
prioritet då det anses vara områden som är av särskild vikt för såväl samhälle som enskild individ. 
Den mänskliga kroppen är som sagt mänsklig men den är också en del av samhället och på så sätt 
ett levande bevis på samhällets välstånd. När befolkningens kroppar framstår som sunda och 
välmående smittar det av sig på hela samhällskroppen som då också framstår som varandes sund. 
Man skulle kunna säga att folkhälsa och välfärd går hand i hand då god folkhälsa ger god välfärd 
och vice versa. Folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen medan välfärd 
kan ses som ett samlingsbegrepp av människors levnadsförhållanden. Men folkhälsa och välfärd 
är inget som bara finns eller som uppstår av sig självt, det måste skapas och när det väl finns 
krävs det underhåll, för att bibehålla den uppnådda nivån. Jag tänker mig såväl den individuella 
kroppen som samhällskroppen som en maskin som precis som alla andra tekniska apparater 
kräver underhåll för att fungera.1 För att uppnå och bibehålla en god folkhälsa och välfärd krävs 
det hårt arbete av den enskilda individen men det innebär också arbete för de i samhället 
styrande, som regering och riksdag. Sveriges regering och riksdag har naturligtvis ett mål när det 
gäller folkhälsa och välfärd2 och det krävs noggrann planering och noggranna strategier för att nå 
detta mål. Man kan med andra ord säga att det bakom välfärden och folkhälsan ligger åratals av 
planering från de styrande i samhället. Åratals av planering över hur man med hjälp av olika 
strategier och tekniker ska hålla stånd mot ett av de allra största hoten och farorna i och mot 
samhället, den ohälsosamma medborgaren.3  

                                                 
1 Featherstone, Mike, (1994) Kultur, kropp och konsumtion, Kultursociologiska texter, Stockholm: B Östlings bokförlag: 
Symposion, s. 117 
2 Se till exempel, SOU 2000:91, Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan, Slutbetänkande av Nationella 
Folkhälsokommittén.  
3 För inblick i det motsatta begreppet den hälsosamma medborgaren se; Olsson, Ulf, (1997) Folkhälsa som pedagogiskt 
projekt, Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar, Avhandling: Uppsala Universitet: Institutionen för 
pedagogik eller Olsson, (1999) Drömmen om den hälsosamma medborgaren, Folkuppfostran och hälsoupplysning i folkhemmet, 
Stockholm: Carlsson Bokförlag 
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Dessa strategier och tekniker tilldelas individen bland annat genom den hälsoupplysning som i 
form av olika budskap finns i det omgivande samhället. Genom löfte om ett bättre liv påverkas 
och uppmuntras vi till att göra vad som anses vara de rätta valen för att uppnå det hälsosamma 
idealet. Det kan vara att vi ska tänka på vårt fett- och sockerintag, att vi i största allmänhet ska 
reflektera över vad vi äter men också att vi ska tänka på vad vår vikt har för betydelse för vårt 
hälsotillstånd. Det kommer larmrapporter om faran med att äta olika livsmedel, larmrapporter 
som ska få oss som ansvarsfulla individer att tänka till innan vi stoppar just den produkten i 
munnen. Stor fokus läggs på hur vi äter och hur vi motionerar men listan på faror kan göras hur 
lång som helst och tobak och alkohol är exempel på hälsofaror som platsar på denna lista. Vi mer 
eller mindre översköljs av dagliga tips och råd om hur vi, genom att ta till oss det hälsosamma 
förhållningssättet ska undvika alla dessa faror och istället för ohälsa uppnå hälsa. Det satsas stora 
pengar och resurser på att få oss som enskilda personer att ta vårt ansvar, att hålla oss friska. Det 
argumenteras och diskuteras om hur viktigt det är att vi som individer är friska och hälsosamma 
men också att vi som medborgare i Sverige är friska och hälsosamma, för att vi på så sätt 
tillhandahåller vårt land en god folkhälsa. Att ha hälsa och att vara frisk är naturligtvis av stor 
betydelse för de allra flesta, vanliga människor. Men då samhället är beroende av friska och 
hälsosamma medborgare för att kunna växa sig starkt och utvecklas på ett fördelaktigt sätt, inom 
alla tänkbara områden, är det också av stor vikt för stat och samhälle att folkhälsan ligger på en 
hög nivå. En bra och stabil folkhälsa generar ekonomiska vinster för samhället och sålunda bör 
det också ge vinster för den enskilda människan i form av bättre och ökad välfärd. Eva Palmblad 
och Bengt Erik Eriksson skriver i sin bok Kropp och Politik,4 att det alltid funnits ett mer eller 
mindre uttalat nationalekonomiskt mål när det gäller att skapa god folkhälsa.5  
 
Jag skulle med detta vilja påstå att det finns ett samhälleligt krav om en hälsosam livsstil som 
ställs på varje enskild individ. De individer som uppfyller kravet har inget att vara oroliga för, de 
har anpassat sig till den rådande normen. Men vad händer med dem som inte klarar av att leva 
upp till det, som jag menar, existerande hälsokravet eller de individer som helt enkelt väljer att 
mer eller mindre ignorera kravet på ett personligt ansvar för hälsa. Hur ska de sjuka i vårt 
samhälle i stället för ohälsosamma bli hälsosamma och dugliga, hur ska de förmås till att göra de 
val som krävs för att de ska bli de hälsosamma medborgarna?  
 

Att lära befolkningen det rätta sättet att förhålla sig till sina kroppar och sina psyken, med det 
medicinska tänkandet som bas, är en integrerad del av utvecklandet av det moderna samhället.6 

 

                                                 
4 Palmblad, Eva & Eriksson, Bengt Erik, (1995) Kropp och Politik, Hälsoupplysning som samhällspegel, Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, 
5 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och Politik, s. 16  
6 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och politik, s. 16  



 3

Alla medborgare, både hälsosamma och ohälsosamma måste följaktligen läras att göra vad som 
anses vara det rätta, detta görs genom att individen med hjälp av lockande eller till och med 
hotande budskap styrs mot det önskvärda målet. En styrning som, jag menar, kan ses som ett 
utövande av makt och påverkan. En påverkan som syftar till att få till stånd en förändring som, 
åtminstone enligt de styrande, anses vara till det bättre. Makten agerar genom att använda sig av 
de normer och regler som finns i individens närhet men också genom individerna själva för att på 
så sätt leda till en vilja att passa in. Viljan att passa in, menar jag, finns mer eller mindre inom oss 
alla och vi låter oss alla anpassas, medvetet eller omedvetet. En påverkan som denna sker många 
gånger på ett för individen obemärkt sätt, men kan också verka och förekomma på ett mer synligt 
sätt genom olika statliga och kommunala verksamheter.  
 
 

1. Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att utifrån styrningspraktiker och styrningsstrategier studera hur 
vi individer styrs i vårt ”hälsotänkande”, vilket i sig skapar en ny styrning, exemplifierat av 
kommunal verksamhet som fokuserar hälsa och ohälsa. Ett andra delsyfte är att utifrån individens 
eget perspektiv, analysera och skapa förståelse kring den individuella upplevelsen av ökad hälsa 
och livskvalitet, med exemplifiering av Socsam och Rehabrådgivarna. 
 
Tanken med Socsam och dess verksamhet är att utifrån samverkan mellan deltagande parter 
skapa förutsättningar för gemensamma insatser till individen något som i förlängningen kan och 
ska generera ökad välfärd men också en samhällsekonomisk vinst. I Beställarförbundets 
årsredovisning 2003 kan man utläsa att Socsam som helhet har genererat ekonomisk vinst bland 
annat i form av en minskning av långtidssjukskrivningar i jämförelse med övriga riket samt 
genom minskad arbetslöshet och minskat försörjningsstöd.7 Med det som utgångspunkt anser jag 
det rimligt att ställa sig frågan huruvida Rehabrådgivarna har lett till välfärdsvinster i form av 
ökad livskvalitet, välfärd och ökad hälsa för den sjukskrivne individen eller om det bara har lett 
till vinst för samhället. Jag menar också att frågan om eventuella bakomliggande syfte kan och 
bör ställas här. Har samhället bara individens bästa i sitt blickfång eller finns det ett samhälleligt 
krav på friska och hälsosamma medborgare som skymtar fram här? Jag tänker mig att vårt sätt att 
tänka om och kring hälsa och hälsans betydelse för såväl individen som samhället, är själva 
styrningspraktiken. En praktik som måste appliceras på såväl individ som individens vardag, detta 
kan göras genom olika strategier i form av till exempel kommunala och statliga verksamheter. Jag 
menar här att Socsam och Rehabrådgivarna kan ses som sådana verksamheter. Jag vill studera hur 
individen själv, menar sig uppleva en verksamhet som denna. Anser individen att verksamheten 
har någon egentlig och avgörande betydelse för hans eller hennes tillfrisknande och framförallt 

                                                 
7 Finspångs Beställarförbunds Årsredovisning 2003. s. 4. 
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anser man att verksamheten leder till ökad hälsa och livskvalitet för den enskilda individen, 
utifrån egna upplevelser.  
 
Utifrån det har jag ställt följande frågeställningar;   
 

1. På vilket sätt uttalar sig de intervjuade individerna om Socsam men framför allt om 
Rehabrådgivarna och deras åtgärder och strategier i förhållande till individernas hälsa och 
livskvalitet?  

2. På vilket sätt kan Rehabrådgivarnas verksamhet analyseras enligt governmentality och 
mer specifikt som hälsopraktik och hälsostrategi? 

 
 

2. Avgränsning 
I uppsatsen behandlar jag områden som hälsa, ohälsa samt folkhälsa i relation till framför allt 
välfärd, begrepp som jag vill se som mina primära intresseområden. Dessa intresseområden 
innefattar mycket och har en synnerligen stor spännvidd, vilket kräver avgränsning. Detta i sin tur 
innebar att jag valde ut ett specifikt verksamhetsområde, som dessa begrepp kan sägas vara själva 
grundstommen i. Verksamheten min undersökning behandlar är Socsam i Finspång. Socsam är 
en övergripande verksamhet som innehåller ett flertal större och mindre underordnade 
verksamheter. Jag har inom Socsams verksamheter valt att rikta mitt intresse mot den verksamhet 
som berör sjukskrivna individer och deras situation. Denna verksamhet är Rehabrådgivarna, som 
har som primärt och huvudsakligt syfte att få vuxna sjukskrivna, i åldrarna 25- 65 år, tillbaka till 
någon form av yrkesverksamhet. Den gemensamma nämnaren för de sjukskrivna inom 
Rehabrådgivarnas verksamhet är att de alla har varit sjukskrivna mer än 28 dagar. De 
huvudsakliga orsakerna till sjukskrivningarna är kroniska smärttillstånd i patientens 
muskuloskeletala system8 eller psykisk ohälsa9. Som exempel på sjukskrivningsorsaker kan 
nämnas rygg-, nack- och axelskador men också sjukdomar som Fibromyalgi10. Verksamheten 
riktar sig till alla oavsett om individen har ett arbete eller är arbetssökande. Fokus för min 
undersökning ligger på hur påverkan av de åtgärder som finns inom Rehabrådgivarnas 
verksamhet kan förstås och analyseras utifrån individens eget perspektiv och utifrån en ökad 
hälsa och livskvalitet samt utifrån ett teoretiskt perspektiv som governmentality.  

                                                 
8 Sjukdomar i muskler och skelett 
9 Finspångs Beställarförbunds Årsredovisning 2003, s. 14 
10 Fibromyalgi är en  kronisk ”smärtsjukdom” med muskelsmärtor och trötthetskänsla i  såväl kropp som hjärna. För 
utförligare beskrivning se t.ex. www.fibromyalgi.se   
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3. Tidigare forskning 
Som forskare har man alltid en viss förförståelse om och kring sin undersökning, i mitt fall 
handlar denna förförståelse om den tidigare forskning som finns samt övrig 
bakgrundsinformation kring själva undersökningsområdet, och jag syftar då på Socsam som 
helhet. Dessvärre har det inte förekommit speciellt mycket forskning kring Socsam, det material 
som finns är utredningar och slutrapporter gjorda av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket.11 
Detta kan inte sägas vara vetenskaplig forskning, i ordets rätta bemärkelse, utan bör betraktas 
som en form av utvärdering av projektet. Men det har, trots detta, fått fungera som en del av 
bakgrundsmaterialet för min uppsats.  
 
Då Socsam är en försöksverksamhet och framför allt ett samverkansprojekt är det kanske extra 
intressant att ta i beaktande och fokusera närmare på vad detta samarbete haft för betydelse för 
Rehabrådgivarna och dess patienter. Marie Fridolf har skrivit ett flertal skrifter om olika 
samverkansformer bland annat Samordning – nya möjligheter inom välfärdsområdet12 där hon pekar på 
såväl fördelar som nackdelar med projekt som Socsam. En annan intressant skrift där Socsam i 
Finspång finns med som exempel är Tillsammans13 som är utgiven av Ungdomsstyrelsen och man 
har här studerat samverkan och dess betydelse för unga. Beställarförbundet, som är den politiska 
styrelsen för Socsam, har nyligen gjort en egen samverkansrapport,14 där de bland annat 
intervjuat personal om deras upplevelser av den samverkan som finns inom Socsamprojektet.  
 
Uppenbart är att det finns undersökningar och rapporter, om än få, kring Socsam som helhet. 
Det finns betydlig färre undersökningar, om ens några, om Rehabrådgivarnas verksamhet. Det 
finns visserligen ekonomiska rapporter som visar på positivt resultat för verksamheten när det 
gäller just den finansiella biten. Dock har jag inte kunnat finna någon specifik undersökning om 
hur verksamheten upplevs på individnivå, jag hoppas därför att min magisteruppsats på så sätt 
ska kunna tillföra något väsentligt till dem det berör.  
 
Då mitt undersökningsområde handlar om och berör sjukskrivna människor är det intressant att 
ta till sig den forskning som gjorts kring just sjukskrivningar. Det har under de senaste månaderna 
framkommit en del om detta t.ex. har det under februari månad (år 2005) redogjorts för en 
attitydundersökning till sjukskrivning där det framkommer att befolkningens attityder mot 
sjukskrivning har hårdnat.15 En annan nyligen framlagd rapport visar på att den lokala 

                                                 
11 Finansiell samordning 2001:1, SOCSAM – Försök med politisk och finansiell samordning, En slutrapport, Utgiven av 
Riksförsäkringsverket &  Socialstyrelsen 
12 Fridolf, Marie, (2004) Samordning – nya möjligheter inom välfärdsområdet, Stockholm: Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet  
13 Ungdomsstyrelsens skrifter 2002:2 (2002) Tillsammans, Samverkansprojektet i teori och praktik, Stockholm 
14 Kartläggning av samverkansarbetet inom Socsam – en intervjustudie (Finspång, 2004/5) www.socsam.finspong.se
15 En uppföljande attitydundersökning gjord av Försäkringskassan, Se t.ex. Norrköpings Tidningar 050222. 

http://www.socsam.finspong.se/
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inställningen till sjukskrivning har stor del i hur attityden till sjukskrivna och rätten till 
sjukpenning ser ut.16

 
Annan litteratur som jag menar är av stor vikt att ha som bakgrund till min studie är till exempel 
Ulf Olssons båda böcker, Folkhälsa som pedagogiskt projekt och Drömmen om den hälsosamma 
medborgaren17, Eva Palmblad & Bengt Erik Erikssons tidigare nämnda bok Kropp och politik18 men 
också Karin Johannissons Medicinens öga19 där det förs diskussioner kring hur medborgaren med 
hjälp av styrningspraktiker och styrningsstrategier styrs till att bli en hälsosam och ansvarstagande 
människa. Strategier och praktiker som jag menar finns inom Rehabrådgivarnas verksamhet och 
som jag kommer att peka på i min uppsats. När det gäller litteratur som diskuterar hälsa har jag 
bland annat använt mig av Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan,20 Kampen för folkhälsan21 
men också John Bomans avhandling Viljans vägar och villovägar22m.fl. 
 
 

3.1. Definitioner  
Utifrån hälsa och ohälsa som huvudbegrepp ska jag här försöka att ge en definition på de olika 
begreppen hälsa respektive ohälsa samt folkhälsa, livskvalitet och välfärd. Att jag skriver försöka 
är för att dessa begrepp kan beskrivas och tolkas på olika sätt. Men för att kunna diskutera hälsa 
bör vi ha en någorlunda gemensam tolkning av begreppen. Jag kommer här att redovisa några 
tolkningar utifrån den litteratur jag läst inför min studie.  
 

Hälsa 
Att ha hälsa är enkelt uttryckt när individen är fri från sjukdomar, man utgår då helt och hållet 
från medicinska kriterier. Dock så kan en hälsodefinition som denna vara problematisk vid de 
tillfällen då det inte finns tecken på ”riktig” sjukdom hos individen, utan individen upplever bara 
att han inte mår bra.23 Vi måste alltså utöka vår definition och fler kriterier måste uppfyllas för att 
kunna ge en rättvis bild av hälsobegreppet. Vad betyder då det? Jo, att ha hälsa är till lika stor del 

                                                 
16 En delrapport om skillnader i sjukskrivning gjord av Jonas Frykman & Kjell Hansen, Se t.ex. Norrköpings 
Tidningar 050301.  
17 Olsson, Ulf, (1997) Folkhälsa som pedagogiskt projekt, , och Olsson, (1999) Drömmen om den hälsosamma medborgaren 
18 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och politik, 
19 Johannisson, Karin, (1990) Medicinens öga, Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter, Nordstedts  
20 SOU 2000:91, Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan,  
21 Carlsson, Gösta och Arvidsson, Ola, (red) (1994) Kampen för folkhälsan, prevention i historia och nutid, Uppsala: Natur 
och kultur  
22 Boman, John, (2002) Viljans vägar och villovägar, Den politiska diskussionen om klasskillnader i hälsa under 1980- och 90- 
talet, Avhandling: Linköpings Universitet: Institutionen för hälsa och samhälle   
23 Sundin, Jan & Willner, Sam,(red) (2003) Samhällsförändring och hälsa, Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s.6 
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beroende av fysiska och psykiska faktorer som av arv och miljö. I begreppet hälsa ingår också att 
man som individ har ett arbete som man trivs med, att man bor och lever i en miljö som kan ses 
som stimulerande, att man har ett socialt nätverk. Att ha hälsa innebär så mycket mer än att bara 
vara frisk i bemärkelsen att man är fri från sjukdom.24 Följande citat visar tydligt på, vad hälsa kan 
sägas vara; ”Hälsan är ett kapital, en resurs, ett medel som nyttjas i individens strävan efter att nå 
sina mål, till exempel livskvalitet eller ett långt liv.”25 Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s 
mest aktuella hälsodefinition bör hälsa definieras på följande vis; 
 

Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and social 
development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a “product” we 
can acquire, but rather something ever changing, always in the process of becoming (1991).26

 

Livskvalitet 
Ett annat svårdefinierat begrepp är livskvalitet, detta då det har olika betydelser för olika 
människor. En individs livskvalitet kan sägas vara beroende av hans arbete och inkomst, hans 
bostad och sociala situation men också hans fysiska status utifrån hans egna upplevelser och 
värderingar av dessa olika delar. Samtidigt som eventuella effekter på grund av frånvaron av 
någon del måste tas med i bedömningen. Man kan säga att livskvalitet innebär hur individen 
uppfattar sin livssituation utifrån alla tänkbara aspekter.27 Ohälsa betyder inte automatiskt att 
individen har en dålig livskvalitet men självklart påverkas individens livskvalitet av individens 
hälsostatus, eftersom hälsa är en del av livskvaliteten. Livskvalitet som begrepp har ofta stor 
betydelse i hälsopolitiska sammanhang det kan till exempel gälla bostadsplanering eller social 
lagstiftning. Det används också som begrepp i olika jämförelsestudier som exempelvis 
problematik kring resursfördelning.28

 

Ohälsa  
Ohälsa innebär utifrån hälsodefinitionen att vara sjuk, att ha någon form av sjukdom. Men att ha 
ohälsa kan även innebära att individen har någon form av missbruk, att han eller hon inte har en 
fast bostad. Att inte ha ett arbete och därmed en fast inkomst kan också i förlängningen leda till 
ohälsa. Precis som när det gäller hälsa så innefattar begreppet ohälsa många olika aspekter. Då 
hälsa och ohälsa många gånger handlar om individens egen upplevelse av ett fysiskt eller psykiskt 
tillstånd är det av stor vikt att ta med detta i beaktandet, men samtidigt är det nödvändigt att ha 

                                                 
24 Se till exempel SOU 2000:91 
25 Sundin & Willner (2003) Samhällsförändring och hälsa, s. 7 
26 Hultgren, Staffan, (2002) Folkhälsokunskap, Stockholm: Bonnier Utbildning AB, s.28  
27 Pellmer, Kristina & Bengt Wramner, (2001) Grundläggande folkhälsovetenskap, Stockholm: Liber AB, s. 17 
28 Se till exempel SOU 2000:91 
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en konkret tolkning av vad de båda begreppen står för. Att hälsa, ohälsa och även livskvalitet 
utgör en gemensam värdegrund, menar jag är uppenbart. Det är svårt, om inte omöjligt att 
avskilja den ena från den andra.  
 

Folkhälsa 
När det gäller hälsa och ohälsa utifrån ansvar så förs denna diskussion ofta på individnivå. 
Informationen är riktad direkt till individen, DU, ska göra si eller så för att nå det ultimata 
hälsotillståndet. Men det finns också ett folkhälsobegrepp och det innefattar hela det svenska 
folkets hälsa, en gemensam hälsa vars fokus ligger på individens hälsa utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv.  Till stor del har folkhälsa sin grund i ”folkhemsbygget” och framväxten av 
den svenska välfärdsstaten.29 Yvonne Hirdman skriver i Att lägga livet till rätta30 att ”[…] en 
välfärdsstat är en stat som bryr sig om människor och som hjälper dem.”31 Och att hjälpa 
människor innefattar också, menar jag, att hjälpa och stödja dem till ett hälsosamt liv, vilket i sin 
tur innebär att det finns ett ansvar hos samhället att tillförsäkra medborgarna detta hälsosamma 
liv. Det räcker dock inte med att individen i sig själv är hälsosam, utan hälsotänket ska genomsyra 
hela samhället, vilket följande citat vill visa på. 
 

Antikens kultur uppställde idealet ’en sund själ i en sund kropp’. Det räcker inte till för våra 
moderna förhållanden. Vi måste utvidga målsättningen till ett sunt folk i ett sunt samhälle. 
Utan ett sunt samhälle kan inget folk vara sunt, ty genom samhällets form bestämmes nio 
tiondelar av livsföringen. I begreppet ett sunt folk innefattar jag även kulturell mognad, 
karaktär och bekännelser till andliga ideal. Utan den förutsättningen kommer modern hygien 
att kapsejsa.32

 
Hälsa har alltmer kommit att ses ”[…] som en social, kulturell och politisk fråga[…] framförallt 
under mellankrigstiden och under hela 1900-talet har […] hälsan uppfattats som en del av social- 
och välfärdspolitiken”, skriver Roger Qvarsell i sin text ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle”.33 I och 
med att ”[…] hälsovården utvecklats till hälsopolitik[…]”34 har det blivit allt viktigare att kunna 
mäta den, för att påvisa var det måste göras speciellt riktade insatser. När det gäller just folkhälsa 
vill jag ta med två olika citat som jag menar kan ha en viss betydelse för vad gemene man lägger i 
betydelsen av folkhälsa. Först ett citat från Roger Qvarsell som lyder;  

                                                 
29 Pellmer & Wramner, (2001) Grundläggande folkhälsovetenskap, s. 15 men också Johannisson (1990) Medicinens öga s. 68  
30 Hirdman, Yvonne, (2000) Att lägga livet till rätta – studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm: Carlsson Bokförlag   
31 Hirdman, (2000) Att lägga livet till rätta, s. 16 
32 Nordgren, Gunnar (1944) i Qvarsell, Roger ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle”, I Carlsson, Gösta och Arvidsson, 
Ola (red) (1994) Kampen för folkhälsan, prevention i historia och nutid, Uppsala: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 76 
33 Qvarsell, Roger ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle”, I Carlsson, Gösta och Arvidsson, Ola (red) (1994) Kampen för 
folkhälsan, prevention i historia och nutid, Uppsala: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 76-77 
34 Qvarsell, (1994) ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle”, s. 77 



 9

Det allt flitigare använda begreppet folkhälsa avsåg inte bara alla medborgares hälsa, utan 
användes mer och mer metaforiskt för att beteckna ett samhälle vars sociala institutioner, 
demokratiska uppbyggnad och kulturella nivå kunde beskrivas som ”sunda”.35  

 
Johannisson förklarar begreppet folkhälsa på följande sätt; 
 

Historiskt sett rymmer det en mängd associationer, till kontroll, samhällsplikt, värdesättning av 
människor och ytterst: diskriminering. Bara de dugliga har fullt människovärde, bara de friska 
är samhällets önskebarn.36

 
Citatet från Qvarsell visar, enligt min tolkning, att det finns mer än ett värde i folkhälsobegreppet. 
Det räcker inte med att befolkningen i sig är frisk utan hela samhället måste genomsyras av denna 
friskhet. Det ger, enligt min åsikt, associationer till att har folket hälsan så kommer det att råda 
harmoni och lycka i hela landet.  Johannissons förklaring å sin sida ger andra och mycket mörkare 
associationer. Här ligger fokus mer på de negativa aspekterna av begreppet, som att det finns 
individer som är mer önskvärda än andra och att andra ses som mindre önskvärda. Samtidigt som 
folkhälsa ska innefatta alla, innebär det en risk för uteslutning och stigmatisering i de fall 
individen inte anses vara tillräckligt hälsosam.  
 
Att folkhälsa som begrepp används är, bland annat, för att det är lättare att utläsa hälsoresultat 
från en hel grupp eller en befolkning, än att titta på enskilda individers hälsa. Nationella 
Folkhälsokommittén som på direktiv av Sveriges regering startade sitt arbete 1997, ett arbete som 
kom att leda fram till ett slutbetänkande, Hälsa på lika villkor – Nationella mål för folkhälsan,37 säger 
att hälsobegreppet omfattar inte bara summan av individens hälsa utan också de mönster av 
större eller mindre olikheter i hälsan som kan utläsas inom olika grupper av befolkningen. Enligt 
Folkhälsokommitténs förslag till folkhälsolag (2000:000) kan man få följande definition på 
folkhälsa och var ansvaret för främjandet av denna ligger. 
 

§ 1 Med folkhälsa avses i denna lag det allmänna tillståndet i befolkningen och i olika grupper, 
förekomsten och fördelningen av sjuklighet, skada, funktionsnedsättning och dödsfall, 
orsakerna till förekomsten och fördelningen liksom konsekvenserna för individ och samhälle 
samt den förändring som sker över tid i nämnda avseenden. 

§ 2 Kommuner och landsting har ett ansvar för att främja folkhälsan.38  

 
                                                 
35 Qvarsell, (1994) ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle”, s. 77 
36 Johannisson, (1990) Medicinens öga, s. 64 
37 SOU 2000:91 
38 SOU 2000:91. s 21. 
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Välfärd 
Välfärd kan sägas vara en gemensam benämning på människors levnadsförhållanden. En 
beskrivning av välfärd innefattar oftast individens ekonomi, hans hälsa och utbildning. 
Bostadsförhållanden, arbetsförhållanden och sociala nätverk och kontakter ingår också i en 
sammanfattning av välfärden. Att utifrån dessa olika kriterier ge ett enda mått över individens 
välfärd är näst intill, om inte helt omöjligt. Sverige, som land, är eller har åtminstone varit mer 
eller mindre synonymt med begreppet välfärd. I sin bok Vi vantrivs i det postmoderna39 pekar 
Zygmunt Bauman på det faktum att ”[…] välfärdsstaten ursprungligen var tänkt som ett statligt 
verktyg för att ge de tillfälligt odugliga dugligheten tillbaka […] samtidigt som det skulle få de 
dugliga […] att anstränga sig ännu hårdare […]”40 något som han menar att vi mer eller mindre 
glömt bort idag.  
 
 

3.2. Så ser vi på hälsa 

Hälsa som i att ta ansvar och göra det rätta 
I sin text41 beskriver Qvarsell hur tanken om ett, precis som titeln säger, sunt folk i ett sunt 
samhälle, vuxit fram. Att skapa sunda medborgare utifrån olika former av hälsoupplysningar har, 
enligt Qvarsell, pågått sedan mitten av 1700-talet. Han tydliggör också det faktum att ”[…] de 
levnadsregler och råd som man försökt förmedla har varit anmärkningsvärt konstanta” och 
menar vidare att hälsoupplysningens ”[…] litteratur speglar sociala och moraliska normer”.42 Jag 
vill påstå att genom denna spegling av normer, spelar således de styrande på individens känslor 
och behov av att göra det rätta utifrån de i samhället rådande sociala och moraliska normerna. 
Genom hälsoupplysningen ges individen insikt i vilka normer som är gällande samtidigt som han 
får tillgång till de verktyg som behövs för att nå det hälsosamma ideal som ligger till grund för 
dagens hälsobegrepp. Kanske skulle man här kunna vända på begreppen och säga att den som är 
sjuk får skylla sig själv, för följer individen de råd som ges, så håller han sig också frisk.  Med 
andra ord handlar det om att ta ansvar för att göra det som, åtminstone av de styrande, anses som 
det rätta. Eller som Palmblad och Eriksson skriver i inledningen till, sin bok.43

 

”Frukosten är din viktigaste måltid.” […]Här och nu gäller det din kropp, ditt psyke och din 
livskvalitet. Under det övergripande begreppet hälsa, och med denna hälsa som mål, delges du 
de förhållningssätt, regler och restriktioner som väl internaliserade skall leda rätt. […] Det är 

                                                 
39 Bauman, Zygmunt,(1999) Vi vantrivs i det postmoderna, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 
40 Bauman, Zygmunt,(1999) Vi vantrivs i det postmoderna, s. 55 
41 Qvarsell, (1994) ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle” 
42 Qvarsell, (1994) ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle”, s. 106 
43 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och politik 
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ditt möte med samhällets ideal och normer, ett konkret försök till styrning av ditt sätt att leva 
ditt liv, en strävan att göra dig delaktig i det stora projekt som sätter hälsa genom kroppslig och 
psykisk reglering i högsätet för stunden på jorden.44   

 
Vad betyder då att ta ansvar för att göra det rätta och hur vet jag som enskild individ vad som är 
rätt? Utifrån rådande samhälleliga normer skapas en sanning om vad hälsa står för och vad det 
innebär att ha hälsa. Kunskapen om vad, i det här fallet, hälsa innebär är något som vi får oss 
tilldelat redan som barn, utifrån Peter, L. Berger och Thomas Luckmanns kunskapssociologiska 
teori om hur handlingar och kunskap institutionaliseras.45 Under vår uppväxt tar vi till oss de i 
samhället existerande och rådande regler och normer och gör dem till vår objektiva verklighet, 
vår sanning. En sanning som vi sällan eller aldrig ifrågasätter eftersom vi ser den som given. Om 
vi utgår från denna teori så innebär det att vi redan från det att vi är små har fått en insikt i vad 
som menas med det rätta valet. Men att ta personligt ansvar för att göra det som ses som rätt är 
en helt annan sak och det är när individen väljer att inte ta detta ansvar som problem uppstår.  
 
Då individen har fått sig tilldelad en mängd goda råd, information och hälsoupplysning så har han 
också fått veta sanningen om hur han ska göra för att hålla sig hälsosam. Det är sedan upp till 
individen att ta sitt ansvar och att använda denna på ett sådant sätt att han håller sig hälsosam.  
 

Hälsa som social ordning 
Kan man sträcka sig så långt till att påstå att hälsa och ohälsa är tecken på social ordning 
respektive social oordning? Ja, jag vill drista mig till att påstå det, för så länge allt fungerar och 
individen har hälsa råder, vad vi skulle kunna säga vara en form av, social ordning. Social ordning 
i den bemärkelsen av att det finns en anpassad sundhet hos såväl individer som samhälle. Social 
ordning och oordning diskuteras av Boman i hans avhandling.46 Boman hänvisar till Bauman och 
skriver ”[…] det finns faror som inom varje social ordning upplevs som speciellt 
problematiska”47 eller som Bauman själv säger ”Varje typ av social ordning frambringar vissa 
visioner av de faror som hotar dess identitet.”48  
 
Det som här skulle kunna ses som ett speciellt problem och som en fara mot den sociala 
ordningen är att vissa grupper och eller individer inte tar sitt ansvar för den egna hälsan eller helt 
enkelt misslyckas med det. Detta ansvar kan, och gör så oftast, också innefatta folkhälsan. En god 

                                                 
44 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och politik s. 11 
45 Berger, Peter, L & Luckmann, Thomas, (1997) Kunskapssociologi, Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet, Wahlström & Widstrand 
46 Boman, (2002)Viljans vägar och villovägar   
47 Boman, (2002)Viljans vägar och villovägar, s. 98 
48 Bauman, (1999) Vi vantrivs i det postmoderna, s. 56 
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folkhälsa syftar till att generera välfärd, en välfärd som ska komma alla till del, det är därför av 
stor vikt att alla är delaktiga. Faror i form av grupper eller individer måste synliggöras för de 
ansvarsfullt skötsamma så att de vet var i faran ligger. Det är därför av stor vikt att de individer 
eller grupper av individer som inte passar in i hälsomallen pekas ut, för omgivningen, på ett 
mycket tydligt sätt. Exempel på sådana grupper är till exempel drogmissbrukare, alkoholister och 
rökare men också något som blivit allt tydligare under senare år, de överviktiga som genom sitt 
osunda leverne utsätter hela samhället för fara. I och med att det är den sunda och slanka 
kroppen som framställs som idealet blir osunda och överviktiga kroppar ofta stigmatiserande. Ett 
stigmatiserande som också kan urskiljas bland andra grupper som till exempel sjukskrivna, en 
grupp som kommit att bli alltmer ifrågasatt.  
 
Sanningen om vad som anses som hälsosam (social ordning) respektive ohälsosam (social 
oordning) får vi genom vetskapen om vilken grupp som anses som farlig respektive ofarlig. 
Genom denna kunskap kan vi sedan själva, genom våra val av leverne, avgöra var vi vill höra till, 
var vi vill inkluderas eller exkluderas.  
 

Hälsa som duglighet 
De individer som inte lyckas göra de rätta valen eller helt enkelt inte är intresserade av att ta 
ansvar, hur ser vi på dem? Boman för här en diskussion kring hälsa och duglighet och ställer sig 
frågan ”Är det rimligt att förstå det som om att dessa människor inte varit tillräckligt dugliga?”49 
Han ställer hälsa i relation till duglighet och ställer sig frågan huruvida dagens hälsoideal alltmer 
skulle kunna vara möjligt att se ”[…] som ideal som kan ersättas med duglighet”.50 Vi lever i en 
tid av ständiga förändringar, flexibilitet är den nya tidens honnörsord, att vara flexibel inbringar 
ett stort värde inom alla områden och kanske att flexibilitet kan likställas eller jämföras med 
duglighet. Att vara duglig enligt Boman ”[…] är således en mänsklig resurs som visar att individen 
har en förändringsberedskap.”51 Han menar vidare att duglighet också kan ses som ”[…] resurser 
som hjälper individen att reda sig själv i ett samhälle där det mer och mer gäller att ta för sig.”52 I 
dagens samhälle blir det allt viktigare att framställas som lyckad och då en lyckad och duglig 
person många gånger likställs med en hälsosam person, innebär det att den hälsosamma kroppen 
blir till symbol för lycka medan den ohälsosamma får stå som symbol för misslyckande.53 Det 
innebär att den friska individen är lyckad vilket i sin tur står för duglighet, att däremot vara sjuk 
eller sjukskriven ses som ett misslyckande vilket här leder till att individen uppfattas som 
varandes oduglig. Flexibilitet är därför en av många resurser som en duglig individ bör ha för att 
                                                 
49 Boman, (2002)Viljans vägar och villovägar, s. 66 
50 Boman, (2002)Viljans vägar och villovägar, s. 67 
51 Boman, (2002)Viljans vägar och villovägar, s. 68 
52 Boman, (2002)Viljans vägar och villovägar, s. 68 
53 Sachs, Lisbeth, ”Har begreppet stress något gemensamt med ”onda ögat”?”  I Carlsson, Gösta och Arvidsson, Ola 
(red) (1994) Kampen för folkhälsan, prevention i historia och nutid, Uppsala: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 249 - 250  
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ha förmågan att anpassa sig till rådande omständigheter. Men kom ihåg att det ska vara inom de 
uppsatta ramarna, då det inte är tillåtet att gå utanför ramarna.   
 

Hälsa som att passa in 
Enligt min mening handlar dagens hälsoideal till stor del om att passa in, att vara accepterad som 
en ansvarsfull individ och medborgare. Man kan se hälsa som gemenskap och lycka och ohälsa 
som ensamhet och stress. Det är också så budskapet, som ska locka oss individer att vilja anpassa 
oss, låter. Om du utifrån valmöjligheterna väljer rätt blir du i slutändan belönad med ett rikt och 
lyckligt liv. Och inte bara du blir belönad utan hela samhället vinner på att du har gjort det rätta 
valet. Att ha hälsa innebär med andra ord att jag som individ har ett positivt värde, jag tillför såväl 
min omgivning som hela samhället något gott. Om jag däremot har ohälsa värderas jag negativt, 
nu betyder jag kostnader och besvär och måste på något sätt åtgärdas, jag måste styras in på rätt 
väg. Märk väl att ohälsa här handlar om den ohälsa som vi som individer skapar själva genom att 
vi har gjort eller fortfarande gör de orätta valen. Men vad är det som avgör vilken ohälsa som 
räknas till den självförvållade? Är vi beredda att lägga skulden på exempelvis den lungcancersjuke 
storrökaren själv, eller finns det ohälsa och ohälsa? Detta är några av de följdfrågor som hela 
tiden dyker upp, men jag ska inte fördjupa mig mer i dem här och nu, även om det skulle ha varit 
intressant. 
 
När det gäller att vara anpassningsbar så menar jag att man har en skyldighet att vara flexibel, 
men bara inom den uppsatta ramen. Går du utanför ramen tillhör du de missanpassade och när 
det gäller att leva osunt och ohälsosamt är det samma som att gå utanför ramen. För att passa in 
och ses på med respekt måste du vara hälsosam och sund och genom att du är hälsosam och 
sund tingar du också ett högt värde på marknaden. Något som bara leder till fördelar för såväl dig 
som samhället. 
 

Hälsa på lika villkor 
I Folkhälsokommitténs slutbetänkande ”Hälsa på lika villkor” poängteras precis som i titeln, 
vikten av hälsa till alla på lika villkor.54 Jag skulle vilja påstå att hälsa på lika villkor är en mycket 
beundransvärd tanke men trots det en utopi, en ekvation som är omöjlig att lösa. Hälsa på lika 
villkor grundar sig på tanken om en god och gemensam folkhälsa. Och tanken är att alla 
individers hälsa ska tillgodoses utifrån just deras möjligheter och förutsättningar och på lika 
villkor. Men för att kunna tillgodose allas hälsa så måste de områden som ses som problematiska 
lyftas ut och belysas. Det måste därför tydliggöras vilka som är inkluderade och vilka som är 
exkluderade, alltså vilka som redan har ett hälsosamt beteende och vilka som måste övertalas till 
att bli hälsosamma, vilka som kräver styrning. Det betyder att än en gång måste vissa grupper och 
                                                 
54 SOU 2000:91 
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deras påstådda anpassningsproblem synliggöras, som något farligt för det omgivande samhället 
och dess medborgare, för att deras hälsobehov ska kunna ges samma villkor som övriga. 
 
 

4. Uppsatsens disposition 
Jag började min uppsats med en inledande förklaring till hälsa och dess betydelse för individ och 
samhälle, på det följer en kort avgränsning. Jag redogör sedan för mitt syfte och vilka mina 
frågeställningar är. I kapitlet tidigare forskning lyfter jag bland annat fram, ett flertal olika synsätt 
när det gäller hälsa, synsätt som jag menar finns i samhället. Här finner man också de 
begreppsdefinitioner som jag ser som relevanta för uppsatsen. Därefter diskuteras de teoretiska 
utgångspunkter jag haft i min uppsats, teoretiska utgångspunkter som har sin grund i makt och 
påverkan. Jag lägger här fram governmentality som teori och efter det följer ett metodkapitel där 
jag redogör för min metod och mitt tillvägagångssätt, här ingår också etiska reflektioner. Jag ger 
sedan en närmare beskrivning, om än en kort sådan, av de informanter som jag har intervjuat för 
uppsatsen. På det följer en beskrivning av fältet, som är Socsam och Rehabrådgivarna och en 
förklaring över vad de som verksamheter står för. Det här leder oss fram till mitt analys- och 
resultatkapitel, där jag redogör för de resultat jag anser mig kunna utläsa i min studie. För att 
sedan avsluta med en diskussion och en kortare sammanfattning. 
 
 

5. Teoretiska utgångspunkter 
För att kunna skapa förståelse kring och om ett visst fenomen krävs att fenomenet som sådant 
sätts in i sin kontext, att det sätts i relation till liknande fenomen. Och det är sedan utifrån denna 
kontext och den eventuella relation som finns till liknande fenomen som forskaren avgör vilken 
eller vilka teoretiska utgångspunkter som är relevanta för just hans studie. När det gäller 
fenomenet ”Rehabrådgivarnas påverkan på individen” vill jag sätta det i förhållande till välfärd 
och framförallt till folkhälsa, och folkhälsans betydelse för såväl individ som samhälle.  
 
Olsson beskriver och diskuterar hur människan utifrån folkhälsa som begrepp formas och 
socialiseras till samhällsdugliga medborgare.55 Palmblad och Eriksson för en liknande diskussion56 
och även Johannisson diskuterar detta och ger bland annat följande förklaring till begreppet 
folkhälsa. 
 

                                                 
55 Olsson, (1999) Drömmen om den hälsosamma medborgaren och (1997) Folkhälsa som pedagogiskt projekt 
56 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och politik 
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Historiskt sett rymmer det en mängd associationer, till kontroll, samhällsplikt, värdesättning av 
människor och ytterst: diskriminering. Bara de dugliga har fullt människovärde, bara de friska 
är samhällets önskebarn.57   

 
Det jag menar med dessa tankar kring folkhälsa men också kring välfärd är att det finns ett behov 
av starka, friska och arbetsföra medborgare i samhället. Ett behov som alltid har funnits och alltid 
försökts tillgodosetts. Enligt Palmblad och Eriksson fanns det tidigare, det finns kanske 
fortfarande till viss del, en samhällelig och nationalekonomisk betydelse vad gäller folkhälsa som 
de beskriver på följande sätt; ”Målet är bryskt uttryckt att skapa en frisk folkstam som kan 
generera arbetskraft och gott soldatmaterial”.58 Detta leder till tankar om och kring hur vi som 
individer blir styrda att anpassa oss själva till det rådande idealet, som här skulle vara att hålla oss 
friska och starka för att kunna bidra med vår arbetskraft. Och frågan är då vad som händer när 
man som individ inte klarar att leva upp till detta.  
 
Jag vill med detta säga att trots att tanken om välfärd och folkhälsa för alla och på lika villkor är 
en mycket god tanke är det också en tanke som styr och reglerar hur såväl Sveriges makthavare 
som övriga samhällsmedborgare förhåller sig till individen eller grupper av individen som faller 
utanför när det gäller att vara stark, frisk och arbetsför.  
 
 

5.1. Makten och dess mekanismer 

Makt kan definieras på en mängd olika sätt och utifrån olika perspektiv beroende på vems makt 
det är och syftet med denna makt. Makt kan vara en tanke, en idé om hur det skall vara. Makt kan 
också vara en medveten strategi som de styrande använder för att styra individen att göra det 
”rätta valet”. Makt kan vara en fråga om resurser såväl som avsaknad av resurser men framförallt, 
menar jag, är makt en fråga om kunskap.  
 
Steven Lukes diskuterar i sin bok Power: A Radical View59 makt utifrån något som han benämner 
som; The One-, Two- and Three- Dimensional View.  Han kategoriserar maktbegreppet utifrån dess 
djup av dimensioner. Det endimensionella maktbegreppet är det enklaste och kanske ett av de 
vanligaste sätten att definiera makt och kan innebära att någon har eller skaffar sig makt över en 
annan människa genom sina kunskaper och på så sätt får till stånd en form av förändring. Det 
behöver nödvändigtvis inte handla om att makthavaren har någon som helst kunskap 
förändringen kan lika gärna tvingas fram genom våld och påtryckningar eller hot om våld. Lukes 
utgår här från Robert A. Dahl och hans definition av makt, som är följande;  ”A has power over 
                                                 
57 Johannisson, (1990) Medicinens öga, s. 64 
58 Palmblad & Eriksson, (1995) Kropp och politik s. 16. 
59 Lukes, Steven, (1974) Power: A Radical View. London: MacMillan Press Ltd 
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B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do”.60 Philippe 
Daudi använder sig också av Dahls tes när han skriver att makten ofta, i forskningssammanhang, 
betraktas som en mätbar egenskap. Han menar vidare att genom Dahls synsätt, att se makten 
som en mätbar egenskap, så begränsas, kanske till och med omöjliggörs, möjligheten att se som 
han uttrycker det ”maktens dynamik och själva processen i en maktrelation”.61  Som motvikt till 
detta ”enkla” sätt att definiera makt ses det tvådimensionella synsätt som, enligt Lukes, Peter 
Bachrach och Morton Baratz använder sig av.62 Den kritik de anför mot bland annat Dahls 
maktbegrepp handlar om sättet att mäta makt, då de vänder sig mot att bara undersöka den 
officiella och synliga makten. Enligt dem är, det de kallar för ”icke-besluten” väl så viktiga att 
studera.63 De menar att maktutövandet har två olika sidor. Å ena sidan sker en form av 
maktutövning på de deltagare som ingår i olika beslutsprocesser, å andra sidan används makten 
också till att exkludera deltagare såväl som att förhindra att frågor överhuvudtaget tillåts tas 
upp.64

 
Lukes skriver att det finns olika dimensioner inom begreppet makt, dimensioner som han menar 
påverkar vårt sätt att se på makten. Det tredje och sista sättet, enligt hans sätt att se på och tolka 
maktbegreppet är att utgå från ett maktbegrepp innehållande tre dimensioner. Ett maktbegrepp 
som enligt honom bör definieras på följande sätt ”A exercises power over B when A affects B in 
a manner contrary to B’s interests.65  Enligt vad John Gaventa skriver i sin text, ”Makt och 
deltagande”,66 så vidgar Lukes genom denna definition maktbegreppet och det ges därför fler och 
andra möjligheter till maktutövande än i de två första dimensionerna.67  Gaventa diskuterar vidare 
de olika mekanismer han menar, utifrån de tre dimensionerna, ingår i makten, han skriver att i 
den första dimensionen är dessa maktmekanismer enkla och lätta att förstå och ”[…] innefattar 
de politiska resurser […] och hur väl de utnyttjas” men i slutändan handlar det väsentliga om 
”[…] vem som tar hem spelet”.68 Gaventa menar vidare att det i den andra dimensionen 
tillkommer ytterligare delar som han benämner som ”mobilisering av partiskhet” och hänvisar till 
Bachrach och Baratz och deras begrepp ”icke-beslut”. Något som enligt deras definition till 
exempel skulle kunna innebära olika former av tvång, hot om tvång och eller sanktioner.69 I den 
                                                 
60 Lukes, (1974), Power, s. 11-12  
61 Daudi, Philippe, ”Maktens diskurs – om begreppets genealogi och maktutredningens möjligheter”, I Olof 
Petersson, (red.) (1987) Maktbegreppet, Stockholm: Carlsson Bokförlag s. 171   
62 Lukes,(1974) Power, s. 16f 
63 Petersson, Olof, ”Introduktion”, (1987) Maktbegreppet, Stockholm: Carlsson Bokförlag s.8 Men också Lukes, (1974) 
Power, s. 18ff    
64 Gaventa, John, ”Makt och deltagande”, I Olof Petersson (red.) (1987) Maktbegreppet, Stockholm: Carlsson 
Bokförlag s. 32ff  
65 Lukes, (1974) Power, s. 34 
66 Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande”  
67 Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande”, s. 34ff 
68 Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande”, s. 36 
69 Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande”, s. 37 
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tredje dimensionen handlar mekanismerna om ”[…] de ojämförligt sämst förstådda”70 och 
Gaventa förklarar det så här;  
 

Att identifiera dem innebär sannolikt att specificera de medel med vilka makten påverkar, 
formar eller bestämmer föreställningar om utmaningars krav, möjligheter och strategier i 
latenta konfliktsituationer. […] Det kan kort sagt innebära att lokalisera maktprocesserna 
bakom uppbyggnaden av de meningar och mönster som får B att handla och tänka annorlunda 
än han kanske annars skulle göra, till A:s fördel och B:s nackdel.71  

 
Det är här det, enligt mig, börjar bli intressant. Gaventa skriver om att hitta och lokalisera 
bakomliggande faktorer till att B agerar som han gör, med andra ord så finns det någon form av 
styrning och eller påverkan som leder oss som individer in på rätt spår. Denna styrning leder mig 
vidare till den teoretiska utgångspunkt som jag valt att ha i min studie, nämligen 
Governmentality. 
 
 

5.2. Michel Foucault och Governmentality 

Michel Foucault 
Michel Foucault diskuterar makt och dess relationer utifrån vardagens situationer och menar, 
enligt Lindgren, att […]”mikromakt utövas över människan som fysisk varelse”72 ”[…] en makt 
som sedan 1600-talet utvecklats i två huvudriktningar”, disciplinär och reglerande politik.73 En 
makt som kan sägas vara inriktad på vårt sätt att tänka, känna och hur vi uppfattar såväl oss själva 
som hur vi uppfattar andra i vår omgivning. Lindgren skriver;   
 

För att komma åt denna makt, som utövas med hjälp av administrativa tekniker snarare än 
genom rättsbegrepp, med metoder för normalisering och inte med lag, med kontroll istället för 
straff, måste man enligt Foucault befria sig från vissa ingrodda föreställningar som placerar 
makten inom statens rättsliga sfär. Detta innebär att vi måste undvika att som startpunkt se 
vissa sociala institutioner som system för total behärskning av människor.74

 

                                                 
70 Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande”, s. 38 
71 Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande”, s. 38 
72 Lindgren, Sven-Åke, ”Michel Foucault och sanningens historia”, I Per Månsson (red.) (2000) Moderna samhällsteorier, 
Traditioner, Riktningar, Teoretiker Stockholm: Bokförlaget Prisma, s. 357 
73 Lindgren, (2000) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 357 
74 Lindgren, (2000) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 357 
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Och han fortsätter ”[…] det viktiga är istället att koncentrera sig på maktens olika mekanismer 
och hur de verkar.”75 Foucault menar att makt inte är en förmåga, egenskap eller en resurs som 
vissa individer skulle vara utrustade med, han menar snarare, enligt Lindgren, att makt är en 
elementär kraft med en relationell och operationell karaktär och som kan förstås genom dess 
förmåga att verka, påverka och förändra.76 Enligt Foucault existerar makt således i alla former av 
sociala relationer och påverkar och styr därigenom individerna i dess vardag. En stigande 
maktanalys bör därför, enligt Lindgrens tolkning av vad Foucault ansåg, genomföras där analysen 
tar sin början i de allra minsta maktmekanismerna för att sedan gå vidare och undersöka hur de 
på olika sätt har använts och används fortsättningsvis än idag.77

 
Genom att Foucaults fokus, när det gäller maktanalys och maktbegrepp, ligger på hur makten 
opererar i vardagslivet i det avseendet att människan självt många gånger fungerar som maktens 
verktyg och inte tvärtom, till exempelvis när det gäller den sociala kontrollen av individen, menar 
jag att hans maktbegrepp kan användas på de för individen, många gånger, omedvetna 
styrningspraktiker som existerar i samhället.  Då governmentality som teori fokuserar på hur olika 
styrningspraktiker påverkar och styr människans liv och handlingar, anser jag att det är en bra och 
relevant teoriansats för min studie.  
 

Governmentality 
Foucault kan sägas vara den som ligger bakom begreppet governmentality, detta då det var han 
som introducerade det i slutet av 1970-talet. Governmentality är en sammanslagning av orden 
”govern” (styra, regera) och ”mentality” (inställning, läggning, fantasi) och skulle kunna sägas 
vara vårt sätt att se på och tänka om hur vi blir och samtidigt tillåter oss bli styrda i vårt sätt att 
vara samt hur vi accepterar olika samhälleliga beteenden.  

78

 
I sin bok, Governmentality, Power and Rule in Modern Society,79 beskriver Mitchell Dean hur han bland 
annat ser governmentality som ett sätt att leda denna styrning, något som han benämner som 
”conduct the conduct”. Enligt Dean handlar det inte bara om hur individen blir styrd av det 
omgivande samhället utan också om hur vi som individer genom normer och regler disciplinerar 
såväl oss själva som andra. Han menar vidare att governmentality kan sägas vara en form av 

                                                 
75 Lindgren, (2000) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 357 
76 Lindgren, (2000) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 357ff 
77 Lindgren, (2000) ”Michel Foucault och sanningens historia”, s. 358 
78Lövgren, Sophia,(2002) Att skapa ett framtidens folk. Governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: 
miljonprogramsområdet Navestad, Avhandling: Linköpings Universitet: Institutionen för hälsa och samhälle/CIVITAS, s. 
28  
79 Dean, Mitchell, (1999) Governmentality,  Power and Rule in Modern Society, London: Sage 
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kollektivt tänkande, att de tankar och idéer som finns i vårt normsystem har blivit till en sanning. 
En sanning som sällan eller aldrig ifrågasätts utan tas för given.80   
 
Sophia Lövgren skriver i sin avhandling, Att skapa ett framtidens folk,81 att governmentality ”[…] 
alltid grundar sig på, eller samverkar med, en inställning till det som skall styras”.82 Och precis 
som Dean så menar Lövgren att det finns en självreglerande effekt i denna styrning. ”Styrningen 
syftar alltså till att forma vårt beteende enligt specifika normer och för specifika skäl. ”Styrning” 
och ”självet” blir så två oskiljbara händelser i en governmentalityanalys […] Fokus är hur vi styr 
och hur vi styrs”.83  Enligt Lövgren kan governmentality studeras och analyseras utifrån begrepp 
som överhet, styrning och disciplin, där hon menar att överheten kommer att ses på, med ett 
annat och nytt synsätt. Denna överhet kan vara såväl myndigheter som olika 
intresseorganisationer ”[…] som använder olika tekniker för att styra individers beteende genom 
deras behov, intressen och åsikter mot önskade mål”.84 Viktigt att framhålla är att det inte handlar 
om att använda tvingande eller styrande lagar för att uppnå målet, utan styrningen sker 
uteslutande genom påverkan från de normer, värderingar och sanktioner som existerar på såväl 
samhällsnivå som individnivå. Styrningen sker genom individens frihet, vilket här innebär att 
individen övertalas till, att göra de rätta valen för att på så sätt ändra sitt beteende till det som 
anses vara acceptabelt.85  
 
Det centrala i en governmentalityanalys är att urskilja de olika tekniker och strategier som 
används för att styra individerna. ”[…] Maktens mikroprocesser blir det centrala […] processer 
som snarare är positiva, produktiva och uppmuntrande istället för negativt hindrande och 
tvingande”.86  Genom ljuva löften om ett bättre liv ska medborgaren uppmuntras till att göra, 
åtminstone enligt vad de styrande anser vara, de rätta valen. ”[…] Målet med styrningen är enligt 
governmentalityteorin att skapa aktiva och ansvarsfulla medborgare”.87  
 
För att ett ge en definition på begrepp som styrning, styrningsstrategier och styrningspraktiker 
använder jag mig av den förklaring Lövgren ger i sin avhandling. Där hon menar att styrning 
innebär medvetna och uttalade förhoppningar som förmedlas till enskilda individer eller grupper, 
som genom detta ska fås att agera eller inte agera på ett visst sätt. Hon förklarar vidare att 
styrningsstrategi avser de medvetna handlingar som har sin grund i den önskade styrningen och 
att styrningspraktiker är lika med formaliserade styrningsstrategier som används på ett organiserat 

                                                 
80 Dean, (1999) Governmentality, s. 10ff 
81Lövgren, Sophia, (2002) Att skapa ett framtidens folk,  
82 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 28 
83 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 29 
84 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 29 
85 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 41 
86 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 29ff 
87 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 294 
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sätt.88 Att göra en studie utifrån ett governmentalityperspektiv innebär bland annat att visa på de 
”[…] styrningspraktiker, varigenom ”sanningen” producerats”,89 men också hur och varför 
styrningen anses vara önskvärd.  
 
 

6. Metod och tillvägagångssätt 

6.1. Kvalitativ forskningsintervju som metod  
Alan Bryman ger i sin bok, Samhällsvetenskapliga metoder,90 följande förklaring till vad kvalitativ 
forskning, enligt honom, står för.  
 

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 
kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 
tolkande och konstruktionistisk till sin art.91  

 
Bryman lyfter fram det faktum att en kvalitativ forskningsstudie kan utföras med hjälp av ett 
flertal olika metoder. Han nämner som exempel deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, 
diskurs- och samtalsanalys samt insamling och analys av olika textdokument.92 Pål Repstad 
diskuterar i sin bok, Närhet och distans,93 att det i kvalitativ forskning är orden och texten som är 
det väsentliga. Han säger att det handlar om att karaktärisera, att hitta de egenskaper eller 
framträdande drag som finns hos olika fenomen. Repstad pekar på fördjupning, närhet och 
flexibilitet som några, enligt honom, olika kännetecken för kvalitativa metoder. Han betonar 
vikten av att forskaren har ett nära förhållande till sitt studieobjekt. Han menar också att 
användandet av kvalitativ metod ger forskaren en större flexibilitet än om han använder sig av en 
kvantitativ forskningsmetod.94 Det finns inget som säger att man inte kan kombinera olika 
metoder, till exempel skulle en kombination mellan observation och intervju fungera och 
naturligtvis ge ett annat och mycket större empiriskt material än om bara den ena metoden 
användes. En sådan kombination är inget jag medvetet använt mig av i min studie. Men genom 
att intervjuer innebär ett möte med informanten så förekommer helt naturligt en viss form av 
observation.  
 

                                                 
88 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 23 
89 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 33 
90 Bryman, Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi 
91 Bryman, Alan, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 249.s 
92 Bryman,(2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 251. 
93 Repstad, Pål, (1999) Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 
94 Repstad, (1999) Närhet och distans, s. 9-11 
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Kvalitativa intervjuer 
Ett syfte har varit att, utifrån ett individuellt hälso- och livskvalitetsperspektiv och i relation till 
Rehabrådgivarnas åtgärder, få del i hur individen upplever dessa åtgärder i relation till sin hälsa. 
Jag vände mig därför till personer som, på grund av sjukskrivning, varit i kontakt med 
Rehabrådgivarnas verksamhet. Att uppnå kunskap om en persons egna och ytterst individuella 
upplevelser görs bäst, menar jag, genom att be personen berätta om sina upplevelser. Utifrån den 
aspekten valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer för att genom dem få tillgång till en 
empiri. En empiri som gemensamt skapades av informanterna och mig i vårt möte och i just vår 
unika intervjusituation. Varje intervjusituation genererade, genom samspelet oss emellan, ny och 
unik kunskap. Eva Fägerborg påpekar vikten av sådant samspel i antologin, Etnologiskt fältarbete,95 
där hon i sitt kapitel, ”Intervjuer” diskuterar konsten att intervjua. 
 

Intervjun är således ett känsligt samspel, en dialog som kan ge ett rikt material men som också 
kan misslyckas […] I samspelet mellan parterna föds orden; att man säger vissa saker och inte 
andra har delvis att göra med hur situationen upplevs och hur kommunikationen fungerar.96  

 
Hon menar vidare att trots att en intervju kan ses som något gemensamt, måste man ha i åtanke 
att en intervju oftast har olika betydelse för deltagarna utifrån deras olika perspektiv, 
förutsättningar och olikheter respektive likheter. Att ta till sig detta och vara medveten om och att 
reflektera över vad dessa olikheter och likheter aktörerna emellan kan ha för betydelse för 
intervjuns utveckling är viktigt. En likhet behöver inte med automatik vara en fördel utan kan lika 
gärna vara en nackdel och vice versa.97  
 
Att göra en intervju kan först tyckas vara en enkel sak, men efter en stunds reflektion och 
eftertanke inser man snart att det krävs en hel del för att genomföra sin intervju eller sina 
intervjuer. Heléne Thomsson skriver i sin bok, Reflexiva intervjuer,98 följande. 
 

Jag har så många gånger hört människor säga att ”nu ska jag göra en intervjuundersökning” 
eller ”jag har gjort intervjuer” – jag har själv också sagt samma sak åtskilliga gånger. Som om 
en intervjuundersökning och intervjuer vore något enkelt och alldeles glasklart, något man bara 
gör så där utan vidare.99 

 

                                                 
95 I Kaijser, L & Öhlander, M, (red.) (1999) Etnologiskt fältarbete Lund: Studentlitteratur 
96 Fägerborg, Eva, ”Intervjuer”, I Kaijser, L & Öhlander, M, (red.)(1999) Etnologiskt fältarbete Lund: Studentlitteratur, 
s. 60   
97 Fägerborg,(1999) ”Intervjuer” s. 60 
98 Thomsson, Heléne, (2002) Reflexiva intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
99 Thomsson, (2002) Reflexiva intervjuer, s. 11 
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Inte bara Thomsson utan också Steinar Kvale i boken, Den kvalitativa forskningsintervjun,100 
poängterar vikten av att tänka till och planera innan man som forskare startar sin undersökning. 
Kvale använder sig av en punktlista för att peka på de sju olika faser, som enligt honom, en 
intervjuundersökning genomgår från start till färdig rapport. Han menar att som forskare bör 
man ta ”intervjuundersökningens sju stadier”,101 som han benämner dem, i beaktande och 
använda dem, för att skapa en lämplig struktur åt sin undersökning. Thomsson å andra sida 
menar att det egentligen inte finns någon bestämd arbetsgång, eftersom ett reflexivt arbetssätt 
enligt henne innebär att forskaren, mer eller mindre, hela tiden omformulerar sina tankar och 
idéer.  
 
”Intervju är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning […] Det är emellertid den 
flexibilitet som intervjun rymmer som gör den så attraktiv” så skriver Bryman, när han diskuterar 
kvalitativa intervjuer.102 En vanligt förekommande inställning till den kvalitativa 
forskningsintervjun är att den inte skulle frambringa vetenskaplig kunskap, Kvale menar att det 
beror på vilken definition av vetenskap som används. Ett synsätt inom samhällsvetenskap har, 
enligt Kvale, länge varit att vetenskaplig kunskap är och ska vara kvantitativ.  Han menar vidare 
att såväl kvalitativ som kvantitativ metod bara är verktyg vars applicerbarhet är beroende av vilka 
frågor forskaren ställer.103 Det främsta argumentet för att använda kvalitativa intervjuer är, menar 
jag åtminstone i mitt fall, att jag vill nå individens egen upplevelse av fenomenet. Det menar 
också Jan Trost när han i sin bok, Kvalitativa intervjuer,104 skriver att det är vad jag vill veta och vad 
mitt syfte är, som är avgörande för valet av metod. Han argumenterar för sin åsikt på följande 
sätt ”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie 
rimlig”.105 Han jämför kvalitativ och kvantitativ metod och skriver ”Om frågeställningen gäller 
hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen 
däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie”.106  
 
 

6.2. Forskningsprocessen 
Jag kommer här att redogöra för hur jag gått tillväga och använt mig av den kvalitativa intervjun 
som forskningsmetod. Jag har som utgångspunkt i mitt arbete haft Kvales ”sju stadier av 
intervjuundersökning”, Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Verifiering och 
                                                 
100 Kvale, Steinar, (1997)Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 
101 Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 85 
102 Bryman, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder s. 299 
103 Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 60-78  
104 Trost, Jan, (1997) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
105 Trost, (1997) Kvalitativa intervjuer, s. 15-16 
106 Trost, (1997) Kvalitativa intervjuer, s. 16  
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Rapportering.107  Kvale menar att det är av stor vikt att ta sig tid till att reflektera över vad man 
som forskare vill veta och vad det är som ska undersökas, innan en undersökning påbörjas. Och 
han pekar på vad, varför och hur som några av de nyckelfrågor forskaren då bör ställa sig.108  
 
Utifrån vad letade jag efter ett tänkbart ämnesområde och då ett av mina intresseområden är 
folkhälsa och livskvalitet gick mina tankar till Socsam i Finspång och därigenom fick jag 
uppslaget att studera Rehabrådgivarnas verksamhet. Mitt intresse för verksamheten ökade i takt 
med informationen jag fick, vilket i sin tur ledde till ett behov av att få veta än mer och då mer 
specifikt vad Rehabrådgivarnas åtgärder, utifrån individen egen upplevelse, kunde sägas ha för 
påverkan på individen. Jag kontaktade således Rehabrådgivarnas ansvarige chef och dess 
samordnare för att på så sätt finna ut om det hos dem fanns ett intresse för en fortsatt 
fördjupning inom ämnet. Fanns det, enligt dem, en relevans i en undersökning, som min tänkta? 
Ja, det gjorde det, speciellt som det inte tidigare gjorts en liknande undersökning med fokus på 
individens upplevelse, utifrån ett hälso- och livskvalitetssperspektiv, av deras verksamhet. 
 

Val av informanter och första kontakten 
Då mitt syfte innebar att jag riktade mig mot en speciell kategori av människor, betydde det att 
det bara fanns en tänkbar grupp att vända sig till, nämligen personer som var eller hade varit 
inskrivna som patienter hos Rehabrådgivarna. Att ha en naturligt begränsad grupp av informanter 
ger en självklar avgränsning vilket kan ses som en fördel. Att gruppen var begränsad till en 
specifik patientkategori kan också, åtminstone i det här fallet, ses som en nackdel då jag inte fick 
möjlighet till den första kontakten med de tänkbara informanterna. På grund av patientsekretess 
och tystnadsplikt togs den kontakten av Rehabrådgivarnas samordnare.  
 
Urvalskriteriet, som samordnaren använde, var patienter som deltagit i ett ”arbetssocialt 
kartläggningssamtal”.109 Vilka som sedan tillfrågades avgjordes på ett slumpmässigt sätt där 
samordnaren utgick från två olika patientlistor, med sjuttiotvå respektive sjuttioåtta namn och 
utifrån dem räknades sammanlagt nitton namn fram. Sexton kontaktades per brev och tre 
kontaktades på telefon. Det fanns ingen som helst tanke bakom de olika kontaktsätten, utan det 
berodde på omständigheter som ingen rådde över. De informanter som kontaktades med brev 
fick förutom information från samordnaren ett informationsbrev110 från mig, innehållande 
information om såväl mig som min studie och varför jag gör den. De som var intresserade av att 
delta uppmanades, av samordnaren, att kontakta mig. 
                                                 
107 Kvale,(1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 85 
108 Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 91 
109 I samtal mellan patient och samordnare görs en kartläggning av patientens hinder och möjligheter. Som 
utgångspunkt finns ett antal rubriker bland annat, fysiskt, psykiskt, stress, socialt, droger, arbete och utbildning. Detta 
ligger sedan till grund för förslag som förs vidare tillteamet.  
110 Se bilaga 1. 
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Hur många intervjuer  
Nästa fråga jag ställde mig var hur många intervjuer jag skulle göra. Enligt Kvale ska man 
intervjua så många som behövs för att man ska få veta det man vill veta, samtidigt som antalet 
intervjuer varken bör vara för stort eller för litet. Det kan lika gärna vara tusen personer som en 
person, helt beroende på den kunskap man söker.111 Thomsson anser att antalet intervjuer också 
är beroende av den tid man har till sitt förfogande och att ett skäligt antal intervjuer ger tid och 
möjlighet för forskaren att under intervjuandets gång nå ökad förståelse och kunskap. Förståelse 
och kunskap som kan vara till gagn för resterande intervjuer men också för forskarens 
förförståelse och reflexiva förhållningssätt.112 Att det inte finns någon klar regel vad gäller antal 
intervjuer blir tydligt ju mer litteratur man läser, Trost skriver att forskaren bör begränsa sig till få 
intervjuer. Det är, enligt honom, bättre med fem väl utförda intervjuer än ett stort antal som inte 
håller samma standard. Det är bättre att i efterhand komplettera med fler intervjuer om det 
behövs.113 Utifrån detta samt mitt syfte och den tidsaspekt som jag också varit tvungen att ta i 
beaktande, valde jag att planera för åtta intervjuer. Det slutliga antalet kom att bli sex genomförda 
intervjuer.  
 

Hantering av data 
Alla mina intervjuer har spelats in och registrerats på band för att sedan transkriberas och göras 
om till text detta för att på så sätt få ett mer hanterbart och överskådligt material. Att transkribera 
ett samtal från ett ljudband tar tid och kräver koncentration. Det är en tolkande process i sig, 
redan när man lyssnar och gör sin utskrift börjar man tänka och reflektera över det som sägs och 
dess innebörd. ”Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen 
uppsättning regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler” skriver Kvale när han 
diskuterar utskrifters reliabilitet och validitet och han fortsätter, ”Utskrifter är inte kopior eller 
representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner som fungerar 
som användbara verktyg för givna syften”.114 Hur en utskrift ska göras är beroende på vad syftet 
med utskriften är, det är svårt att få in samma mening i utskriften som i det talade ordet. Jag har i 
samband med mina utskrifter koncentrerat mig på det som jag har ansett haft störst betydelse för 
mitt syfte. De citat som jag använder mig av i min text är till viss del omarbetade, vilket betyder 
att jag i de flesta fall gjort ett försök att omvandla talspråk till skriftspråk.  

                                                 
111 Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 97 – 98 
112 Thomsson, (2002) Reflexiva intervjuer, s. 58 
113 Trost, (1997) Kvalitativa intervjuer, s. 110 
114 Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 152 
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6.3. Etiska reflektioner 

Intervjuer och förhållningssätt 
Att vara väl förberedd är A och O oavsett vilken intervju det är i ordningen. Ett etiskt och 
reflekterande förhållningssätt, både angående sin egen roll i studien och gentemot informanterna, 
är alltid lika viktigt oavsett hur långt man kommit i sin undersökning. De intervjuer jag gjort har 
alla skett i informanternas hem, att få tillträde till en annan människas hem är ett stort förtroende 
och ställer extra stora krav på mig som forskare. En informant som är beredd att dela med sig av 
sina, kanske många gånger svåra upplevelser, försätts alltid i en utsatt position, och i min studie 
har kanske informanterna redan på grund av sin sjukdom varit i ett utsatt läge. Att, anser jag, 
skapa en trygg och inbjudande miljö för informanten är därför viktigare än för mig som forskare. 
 
Att vara medveten om sina förförståelser och att reflektera över dem är också av stor vikt för 
intervjun och tolkandet av det empiriska materialet som frambringas. Jag har intervjuat både för 
mig helt okända personer och kända personer. Min första intervju var med en informant som inte 
var helt okänd för mig, att informanten var den hon var fick jag dock inte klart för mig förrän vi 
träffades. Det är möjligt att det underlättade en aning för oss båda två, samtidigt som det för mig 
betydde att jag blev tvungen att ändra förhållningssätt. Det blev plötsligt svårt att vara en helt 
neutral forskare.  
 

Forskningsetiska överväganden 
När det gäller forskningsetiska övervägande har jag helt och hållet utgått från och använt mig av 
HSFR115 och de av dem uppställda, Forskningsetiska principer i humanistisk - 
samhällsvetenskaplig forskning.116 Etiska spörsmål och frågeställningar är något som alltid finns 
och alltid måste finnas med i varje forskares förberedelser. Etik måste genomsyra allt, hela 
forskningen, från början till slut. Viktigt att ta i beaktande är också huruvida forskningen har 
någon samhällsnytta och/eller nytta för den enskilda individen. Ett samhälle kan ställa som krav 
att det ska finnas forskning som undersöker olika frågor och fenomen som anses särskilt viktiga, 
frågor som på olika sätt berör och eller påverkar samhällets och dess medborgares livskvalitet och 
utveckling. Men kravet på forskning måste alltid ställas mot skyddet för individen, bara för att jag 
anser mig ha rätt att forska på och inom ett visst område ger inte det mig rätt att ta till vilka 
medel som helst för att nå information. Kravet på individens skydd måste alltid sättas främst även 
om det finns forskning som kan anses vara av allra största vikt för till exempel välfärd och 
folkhälsa.   
 

                                                 
115 HSFR, Humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
116 www.codex.vr.se
 

http://www.codex.vr.se/
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HSFR har satt upp fyra huvudkrav, jag kommer här kort att beskriva dem samt redogöra för hur 
jag använt dem, de är som följer; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att information om forskningens syfte ska delges av forskaren till dem 
som berörs av forskningen. Det skall tydliggöras att allt deltagande sker på frivillig basis, inget 
tvång får förekomma. Om det föreligger någon risk för skada eller annan form av obehag måste 
det också redovisas på ett tydligt sätt.117 Utifrån informationskravet har jag i samband med 
förfrågan om deltagande i studien gett informanterna denna information.  
 
Samtyckeskravet innebär att ett deltagande i en undersökning sker helt och hållet på individens egna 
premisser. Det är med andra ord individen själv som bestämmer om och hur ett eventuellt 
deltagande kommer att ske.118 De informanter jag har intervjuat har efter förfrågan, valt att 
kontakta mig för att delta i min studie, därför menar jag att det är de själva som helt och hållet 
valt att delta i min studie.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagare i undersökningen kommer att 
förvaras och användas på ett sådant sätt att identifiering och eller missbruk av informationen på 
alla sätt ska förhindras.119 Efter att min studie är avslutad kommer jag att förstöra de uppgifter jag 
har i min ägo, för att på så sätt förhindra att de skulle kunna komma att användas för att skada 
den enskilde individen. Min undersökning innebär bland annat att jag kommer i kontakt med 
personer som har varit eller fortfarande är långtidssjukskrivna, personer som i vissa fall skulle 
kunna anses som svaga och utsatta. Här anser jag det vara av allra största vikt att jag inte på något 
som helst sätt utsätter dessa personer för eventuell skada genom att göra dem lätta att identifiera. 
Jag är dock medveten om att det finns en risk att personal inom Rehabrådgivningen utifrån min 
studie och med hjälp av patientjournaler har möjlighet att identifiera de informanter som deltagit. 
Då jag inte finner någon som helst anledning till att personalen ska kunna identifiera deltagarna i 
min studie kommer jag därför att försvåra och förhindra att en identifiering kan ske. Detta 
kommer att ske genom anonymisering av informanterna, något som jag ser som helt naturligt och 
självklart. Jag vill också påtala att den personal jag varit i kontakt med inom Rehabrådgivningen 
och som således kan anses som involverade i min studie, är personal som i sin yrkesroll har 
tystnadsplikt och då det är i denna yrkesroll som de är berörda av mitt arbete menar jag att deras 
tystnadsplikt gäller också här.  
 

                                                 
117 Etikregler utskrivna 20010924 www.vr.se 
118 Etikregler utskrivna 20010924 www.vr.se 
119 Etikregler utskrivna 20010924 www.vr.se 
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Nyttjandekravet innebär att ingen av den information om de enskilda personer som jag samlat in, 
får komma någon till del för andra syften än det för studien uppställda syftet.120 För mig betyder 
det att den information och de uppgifter som jag genom min undersökning kommer att få ta del 
av inte kommer att användas annat än till det specifika syfte som jag har med min undersökning. 
Om det finns en önskan från deltagare om att få läsa och ta del av materialet innan det helt 
färdigställs kommer det att tillgodoses samt att eventuella synpunkter om tolkning och liknande 
kommer att tas i beaktande. Jag kommer också att, förutsatt att det finns ett intresse och önskan 
om det, delge informanterna det färdiga resultatet eller ge en hänvisning till var det finns att tillgå. 
Informanterna har alla delgivits denna information i samband med att förfrågan om deltagande 
skett samt att jag i samband med själva intervjun ytterligare redogjort för det.121  
 
 

6.4. Empiriskt material 

Tryckt material 
Det tryckta material jag använder mig av är den information och tidigare forskning om Socsam, 
som finns tillgänglig. Att jag använder mig av tryckt material och utgivet material är för att ha en 
bakgrund till Socsam och då Socsam är en lagstadgad lokal försöksverksamhet menar jag att det 
är viktigt att ta del av bakgrunden till själva förslaget i form av regeringsproposition och 
lagförslaget.122 Jag har också läst litteratur om olika samverkansprojekt som finns om och kring 
olika former av samordning på kommunal nivå och statlig nivå och de fördelar och nackdelar 
som de kan ges inom välfärdsområdet.123  
 
Som jag tänker kring mitt arbete så är grunden Socsam och den samordning och samverkan det 
innebär. Tanken är sedan, som jag skrivit tidigare, att utifrån det mer specifikt studera 
Rehabrådgivarnas påverkan på enskilda individer. Därför har jag också som empirisk bakgrund 
tagit del av litteratur kring olika former av samverkan.124 Jag använder mig också av Finspångs 
Beställarförbunds årsredovisningar för att på så sätt ta del av Rehabrådgivarna och dess 
verksamhet.  Då jag också använder mig av begrepp som hälsa och folkhälsa samt livskvalitet och 
välfärd har jag också använt litteratur som behandlar dessa ämnen.125  
 

                                                 
120 Etikregler utskrivna 20010924 www.vr.se 
121 www.codex.vr.se + Etikregler utskrivna 20010924 www.vr.se 
122 Exempelvis; Proposition 1993/94:205 och SFS 1994:566,  
123 Exempelvis har Marie Fridolf skrivit olika rapporter inom detta område.  
124 Det finns till exempel en skrift från Ungdomsstyrelsen. Tillsammans, Samverkansprojektet i teori och praktik, 
125 Se till exempel Olsson, Palmblad & Eriksson men också Johannisson och Qvarsell med flera.  

http://www.codex.vr.se/
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Intervjuer som empiriskt material 
Mitt huvudsakliga empiriska material är de sex intervjuer jag har gjort. Den empiriska 
datainsamlingen har således skett i form av intervjuer och i syfte att nå kunskap om individens 
egna upplevelser. Kvale skriver ”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal 
mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse […] en specifik form av mänskligt samspel 
där kunskap utvecklas genom en dialog”. 126 Som intervjuare upplever jag att jag har möjlighet att 
”styra och ställa” i detta samspel, men samtidigt som jag kan sägas ha makt och är den ledande är 
jag helt beroende av att informanten vill berätta om sig själv och sin situation för mig. Jag har 
försökt att skapa kontakt genom att vi först har pratat lite allmänt innan själva intervjuandet 
påbörjats. Det har oftast fungerat och inneburit att både jag och informanten fått en möjlighet att 
komma varandra närmare. Jag har gjort sex intervjuer med sex mycket tillmötesgående 
informanter. Informanterna har varit i varierande ålder och kön. Det har varit övervägande 
kvinnor, vad det beror på har jag inte funderat närmare över. Deras sjukskrivningsperiod har varit 
lång, som mest upp mot fem år. De har alla haft kontakt med Rehabrådgivarna på liknande men 
ändå skiftande sätt. Jag kommer här att ge en kortare presentation av dem, för att ingen möjlighet 
till identifiering ska finnas har jag valt att ge dem fingerade namn. Jag har också valt att lägga till 
eller dra ifrån ett till tre år på informanternas ålder, för att ytterligare försvåra en identifiering.  
 
 

6.5. Informanterna – en närmare beskrivning 

Anna 
Anna är en 39 årig kvinna, född och uppväxt i Finspång. Tillsammans med man och barn bor 
hon i Finspång. Anna har sedan 1993 haft en anställning på ett boende för handikappade 
personer. Det var också där hennes skada uppstod i samband med att en boende angrep henne, 
vilket ledde till att hon skadade nacke och axel. Hon har nu, våren 2005, varit sjukskriven i tre år. 
Skadan är enligt Anna en muskulär och neurogen skada belägen i nacke och axel på vänster sida 
av kroppen. Hon förklarar ”[…] det sitter i nervbanorna som går upp mot ögat […] det är som 
tandvärk […] nerverna ligger i kläm mellan musklerna, som är stenhårda hela tiden”.127 Hon har 
ständig värk och äter medicin varje dag samt extra medicin vid behov. Hon går hos sjukgymnast 
varje vecka, hon har också gått i terapi såväl enskilt som i grupp. Det har gjorts olika 
undersökningar för att se hur mycket och vad hon klarar av. Hon har också arbetstränat, i olika 
omgångar. Men inget har hjälpt henne att återfå den styrka hon hade innan skadan inträffade. 
Anna var mycket aktiv och utåtriktad som person innan hon skadades. Hon säger själv att ”[…] 

                                                 
126 Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117- 118 
127 Anna, 050119 
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jag har så svårt att acceptera min situation, tidigare skulle allt gå i 200, i dag kan jag inte göra 
något, jag känner mig värdelös”.128  
 

Maria 
Maria är en 36 - årig kvinna, som bor en bit utanför Finspång med man och barn. Maria hade 
påbörjat en universitetsutbildning när bilen hon färdades i var inblandad i en trafikolycka. En 
trafikolycka som kom att mer eller mindre ödelägga Marias liv, enligt henne själv ”[…] så var den 
sagan slut”.129 Hon beskriver sin skada som en wiplaschskada som yttrar sig på olika sätt. ”Det 
bara värker i armarna, jag kan inte greppa, om jag ska hänga upp gardiner så tar det femton 
sekunder, med armarna över huvudet, så är min lyftförmåga slut”.130 Hon berättar vidare att hon 
har ständig värk, har svårt med koncentrationen och hon säger också att hennes minne 
försämrats rejält. Hon har dessutom afasi vilket innebär att hon har problem med ord och att få 
fram vad hon vill säga. Hennes skada sitter i nacken där nerver ligger i kläm ”[…] det har ju 
mycket med axlar, armar och domningar att göra, går jag till exempel på promenad så domnar 
mina händer”.131 När Marias olycka inträffade, år 2001, bodde hon i en annan kommun, till 
Finspångs kommun flyttade familjen något år senare, men det är först under hösten 2004 hon 
kommer i kontakt med Rehabrådgivarna. Sedan dess har hon bland annat gjort ett arbetsprov och 
ett minnestest, men för tillfället avvaktar man med vidare behandling. Hon väntar på behandling 
för en sjukdom som inte har med detta att göra och både hon och Rehabrådgivarna vill få det 
avklarat innan ytterligare insatser görs.  
 

Laila 
Laila är en 46 - årig gift kvinna som även hon har barn. En januaridag för fyra år sedan var Laila 
på väg till jobbet, hon hade bråttom till bussen och halkade på en isfläck. En isfläck som idag 
exakt fyra år senare gör att Laila inte kan arbeta. Den dagen olyckan hände gick Laila till sitt 
arbete som vanligt för att några dagar senare vara sängliggande. Skadan som påminner om en 
wiplaschskada har gjort hennes högra arm mer eller mindre obrukbar. Hon säger att ”[…] 
känseln bara försvinner, helt plötsligt kan jag bara tappa det jag håller i”.132 Laila har under hela 
sitt yrkesverksamma liv arbetat i affär som i första hand kassörska. Sedan olyckan har hon under 
olika perioder arbetstränat för att undersöka möjligheterna att komma tillbaka, hon har tyvärr 
varit tvungen att inse att hennes möjligheter är små. När det gäller behandlingar och åtgärder som 
hon genomgått, så har hon gjort det mesta. Hon har deltagit i terapi både enskilt och gruppvis, 
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hon har fått akupunktur, hon har gjort magnetröntgen och hon har gått på sjukgymnastik. Trots 
all denna hjälp säger hon ”[…] nätterna är fruktansvärda […] jag har inte sovit en hel natt på fyra 
år, om jag sover två timmar i sträck så är det fantastiskt”.133 Orsaken till hennes sömnsvårigheter 
är hennes ständiga värk och att höger arm domnar när hon ligger ner. ”Jag har alltid klarat allt 
själv, att lära mig be om hjälp tog lång tid” säger hon och fortsätter ”[…] min man städar, oh vad 
skönt tycker de flesta, om jag vore frisk kanske jag också kunde uppskatta det […] men det är 
inte samma sak”.134 Det är först under sommaren och hösten 2004 som Laila har börjat acceptera 
att hon förmodligen inte kommer att kunna arbeta igen, åtminstone inte på samma sätt som 
innan hon skadades.  
 

Sara 
Sara är en 49 - årig kvinna med man och barn som under många år har arbetat inom kommunens 
särskilda omsorger. Sara är sedan år 2001 stelopererad i nacken, detta till följd av ett diskbråck. 
Om diskbråcket har uppstått genom arbetet är inte klargjort, det har helt enkelt inte gått att 
avgöra. Tyvärr har operationen inte hjälpt Sara så mycket som hon hoppades, hon har 
fortfarande ständig värk och äter mycket mediciner. Sjukskriven har hon varit från och till, sedan 
2001 ”[…] jag har hankat mig fram på mitt gamla jobb fram tills nu […] ja, första året var jag helt 
sjukskriven för då var jag riktigt dålig, men jag har bitit mig fast vid min arbetsplats eftersom jag 
hela tiden trott att jag ska bli bättre, men nu är jag helt sjukskriven igen, eftersom jag inte klarar 
av mina arbetsuppgifter”.135 I Saras fall har ALT136 kopplats in, för bedömning av hennes 
arbetsförmåga, det har anordnats en praktikplats som hon arbetstränar på och ett stort 
Rehabmöte är inplanerat inom de närmaste veckorna. Saras syn på framtiden är ganska mörk 
”[…] om jag blir utförsäkrad så blir jag uppsagd, om FK137 bedömer att jag klarar ett annat jobb 
blir jag hänvisad till AF138 och då ska jag stå till arbetsmarknadens förfogande, alla dagar 
[…]skulle man ha gått ur det här med lite värdighet, då skulle jag ha sagt upp mig”.139 Men hon 
har trots det inte gett upp, hon säger ”men som det blir, så får det bli och det behöver ju inte vara 
dåligt det kanske kommer något gott ur det också”.140  
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136 Arbetslivstjänster i Norrköping 
137 Försäkringskassan 
138 Arbetsförmedlingen 
139 Sara, 050127 
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Edvin 
Edvin är en 60 - årig man med vuxna barn. Edvin har ända sedan barnsben haft ett stort 
idrottsintresse, som liten var han en hejare på skidor för att som lite äldre övergå till att bli en 
fotbollsspelare av rang. Han utbildade sig till byggnadssnickare i början av 1970-talet och har 
sedan dess haft det som huvudsaklig syssla. 1999 var han ute på ett jobb och skadade sig då i 
ryggen ”[…] jag lyfte för tungt helt enkelt, kunde knappt röra mig […] efter det gick jag 
sjukskriven i ett år”.141 Edvin var fram till februari 2003 periodvis sjukskriven, då ett arbete 
ordnades åt honom. Ett arbete som anordnades gemensamt av facket och AF. Men ryggen höll 
inte ”[…] jag blev påtvingad för tunga lyft, så ischiasen kom tillbaka.”.142 Den kontakt han har 
haft med Rehabrådgivarna har varit liten, han har samtalat med samordnaren och bland annat 
gjort ett arbetsprov med sjukgymnast, han har också fått behandling i form av sjukgymnastik. 
Edvin har inte fått sin sjukskrivning förlängd och är idag inskriven på Arbetsförmedlingen som 
arbetssökande. 
 

Karin 
Karin är en 49 - årig kvinna som tillsammans med man och barn lever långt ute i skogen på 
gränsen mellan Finspång och Norrköping. Karin har diagnosen fibromyalgi och är idag 
sjukpensionär på halvtid och arbetar resterande tid i familjens företag. När Karin insjuknade för 
cirka sex år sedan hade hon arbetat som undersköterska i omkring tjugo år varav sexton på 
natten. Efter att hon varit sjukskriven i två och ett halvt år, ordande hon arbete i det egna 
företaget samtidigt som hon fick pension på halvtid. Det höll ett tag ”[…] sedan blev jag dålig, 
fick ett skov igen, det kommer ju i skov och när det kommer då kan man knappt överleva”.143 
Det var i samband med den sjukskrivning som nu följde som Karin kom i kontakt med 
Rehabrådgivarna, ett möte som Karin först upplevde som mycket givande. En uppfattning som 
Karin inte har i dag ”[…] sedan kom pappren, då bröt jag ihop  […] hon ifrågasatte att jag var 
sjuk, mina symtom, att jag var så glad, hon ifrågasatte i princip allt, hon ansåg att jag var fullt 
frisk”.144 Samtidigt som Karin är rejält besviken på hur hon anser sig blivit bemött, menar hon att 
”[…] om det fungerar så är det ju ett fantastiskt redskap”.145   
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7. Socsam och Rehabrådgivarna, en beskrivning av fältet 

7.1. Socsam 
Socsam som verksamhet startade 1994 och har sedan dess varit en lokal försöksverksamhet i 
sammanlagt 8 olika svenska kommuner fördelade över södra delen av landet. Finspångs kommun 
har varit en del av Socsam sedan 1997 tillsammans med, Stenungsund (1994) Grästorp, Hisingen 
och Gotland (1997) samt Hyllie, Laholm och Haninge (1998). Socsams verksamhet har bestått 
och gör så fortfarande av en finansiell och politisk samordning mellan socialförsäkring, hälso- 
och sjukvård samt socialtjänsten. Socsam regleras av den särskilda lagstiftningen SFS 1994:556146 
och verksamhetsdirektiven utgår från regeringspropositionen 1993/94:205.147 I Finspång har det 
här inneburit ett samarbete mellan Socialtjänsten i det här fallet Finspångs kommun, hälso- och 
sjukvården genom Landstinget samt socialförsäkringen i form av Försäkringskassan. 
Länsarbetsnämnden har också deltagit som en fjärde part, dock inte formellt. 
Samverkansprojektet har syftat till en gemensam politisk och finansiell samordning, samt praktisk 
samverkan. De samverkande parterna kommun, landsting och försäkringskassa har haft och har 
fortfarande ett gemensamt ansvar för de olika verksamheter som ingått i projektet. Finspångs 
Beställarförbund är den politiska förvaltning som står som ansvarig för hela projektet i Finspång. 
Vad var då tanken bakom försöksverksamheten?  I regeringspropositionen kan man läsa följande:  
 

Genom att sammanföra resurser från de tre samhällssektorerna i syfte att parternas resurser 
skall användas effektivare bör samordnade bedömningar och åtgärder kunna stimuleras. Vård- 
rehabiliterings- och förebyggande insatser samt omsorg och service bör därigenom kunna ökas 
till samma eller mindre kostnader än för närvarande, inte bara för ett försöks primära 
målgrupper utan också för övriga invånare i ett försöksområde. Detta skulle innebära inte bara 
samhällsekonomiska vinster utan även välfärdsvinster för enskilda.148

 
Socsams huvudsyfte är således att utifrån ett gemensamt perspektiv skapa förutsättningar för 
gemensamma insatser. Insatser riktade till och för de individer som har eller har haft behov av 
samtida insatser från flera av de medverkande parterna. Primärgruppen har således varit individer 
som haft behov av samtidiga och gemensamma insatser från exempelvis Försäkringskassa och 
Landsting. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv har tanken varit att få lägre kostnader men 
också att i förlängningen skapa ökad välfärd för den enskilda individen. Syftet har med andra ord 
varit såväl samhällsekonomiska vinster som ökad välfärd för medborgarna. Att 
samverkansprojektet har genererat ekonomiska resultat kan till exempel påvisas genom att 

                                                 
146 SFS 1994:556 Lag om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och 
socialtjänst 
147 Proposition 1993/94:205 Finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt socialtjänst, SOCSAM 
148 Regeringens proposition 1993/94:205 s.21 i SOCSAM – försök med politisk och finansiell samordning, En slutrapport, 
Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen s. 20 
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kostnaderna för sjukskrivningar i Finspång ligger på en avsevärt lägre nivå än för såväl länet som 
riket i sin helhet. I Finspångs Beställarförbunds Årsredovisning 2003 kan man läsa att ”[…] den 
gemensamma finansiella ”påsen” har varit ett utmärkt medel för att kunna tillgodose behov 
utifrån en helhetssyn”.149  
 
Finspångs Beställarförbund, den politiska styrelsen, har valt att inrikta sin verksamhet på fyra 
speciellt prioriterade grupper, dessa är: Barn och ungdom, Unga vuxna (19-24 år), Vuxna i 
yrkesverksam ålder (25-65 år) samt 65 år och äldre. Inom varje grupp har det sedan gjorts olika 
riktade insatser. Inom gruppen Vuxna i yrkesverksam ålder har det till exempel gjorts Hälso- och 
rehabiliteringsinsatser. Detta har bland annat skett genom Rehabrådgivarna, ett team bestående 
av en samordnare från primärvården, en läkare, en arbetsterapeut, en sjukgymnast samt en 
handläggare från Försäkringskassan.   
 
 

7.2. Rehabrådgivarna 
Rehabrådgivarna har sedan 1999 jobbat med samverkan mellan primärvård och Försäkringskassa 
för att snabbt hitta och ge den rehabilitering som behövs för att sjukskrivna individer ska komma 
tillbaka till arbetslivet inom en så snar framtid som möjligt. Det huvudsakliga syftet är att korta 
individens sjukskrivningstid samt att minska ohälsotalet. Patientgruppen man vänder sig till är alla 
med sjukskrivningar från primärvården och som sträcker sig över en period av mer än 28 dagar. 
Den sjukskrivnes diagnos har i det här fallet ingen betydelse, det kan handla om allt från 
sjukskrivningar grundade på sjukdomar i patientens rörelseorgan till psykisk ohälsa. Arbetet har 
genomförts genom förbättrade samverkansrutiner mellan primärvård, sjukgymnastik, arbetsterapi 
och Försäkringskassa samt att rehabiliteringsåtgärder satts in så tidigt som möjligt. Och att 
Rehabrådgivarna likväl som Socsam i sin helhet har lett till ekonomisk vinst för kommunen är 
inte att tvivla på, det syns klart och tydligt i de olika utvärderingar och rapporter som gjorts om 
och kring Socsamprojektet.150  
 
 

8. Analys och resultat 
Syftet med denna uppsats var att hitta och närmare studera de styrningsstrategier och 
styrningspraktiker som jag menar kan skönjas i mitt empiriska material utifrån governmentality 
som teori. En styrningspraktik som jag anser vara mycket påtaglig är vårt sätt att tänka om hälsa i 
allmänhet men också vårt sätt att tänka om såväl vår egen som andras hälsa. Jag hade också som 
                                                 
149 Finspångs Beställarförbunds Årsredovisning 2003. s. 3. 
150 Det mesta av denna information finns att tillgå på Finspångs Kommuns hemsida samt Landstinget i 
Östergötlands hemsida. www.finspong.se och www.lio.se 
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syfte att undersöka hur den enskilda individen upplevde verksamheten, utifrån bland annat ökad 
hälsa och livskvalitet. Jag kommer här att redogöra för mina resultat.  
 
 

8.1. Att urskilja praktiker och strategier  
För att styrning överhuvudtaget ska behövas krävs att det finns något som behövs styras, något 
som inte passar in. För att kunna avgöra vad som är opassande krävs att vi först har bestämt vad 
som är passande eller vad som är normalt. För att något ska kunna sägas vara orätt måste det 
ställas i relation till vad som anses vara rätt. Detta antagande passar in på en mängd olika 
begreppspar, exempelvis hälsa – ohälsa, normalitet – avvikande, social ordning – social oordning, 
duglighet – oduglighet och så vidare. Lövgren skriver att ”[…] styrningen är heterogen och 
betvingande […] och att […]det handlar om olika sätt att reglera befolkningens beteende”.151 Det 
handlar om att ett beteende som av de styrande ses som något som kan ”[…] kontrolleras, 
formas, begränsas och styras”.152  Här handlar det om att skapa individer som tar kontroll över 
sin egen hälsa.  
 
 

8.2. En praktik är ”tänket om hälsa” 
Genom överförandet av normer kring och om sättet att tänka om hälsa skapas det tänk man vill 
ha, man kan med andra ord se ”hälsotänket” som en praktik. En styrningspraktik som används 
för att ge individen det han behöver för att kunna urskilja vad som är rätt och fel. Hälsotänket 
delges bland annat genom hälsoupplysning som till exempel kan vara i form av olika 
hälsofrämjande kampanjer. Ett annat sätt att minimera riskerna för ohälsa är olika 
hälsoförebyggande lagar något som till exempel lagen om krav på cykelhjälm för alla barn upp till 
femton år, är ett bra exempel på.153 Tanken är att den ska leda till en minskning av hjärnskador 
hos barn i samband med cykelolyckor. Andra exempel på liknande lagar, lagar som är tänkta att 
skydda medborgaren från ohälsa är bilbälteslagen, systembolagets åldersgräns, rökförbud på 
restauranger, knivlagen samt kriminalisering av narkotikainnehav. När man inte stiftar lagar, kan 
man istället införa olika stödjande åtgärder för individen som mödra- och barnhälsovård andra 
exempel på stödjande åtgärder kan bland annat vara ungdomsmottagningar.  
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152 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 292 
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Så skapas hälsotänket 
Utifrån hälsoupplysning, normer, inbakade regler, idealbilder av hälsa och definitioner skapas den 
hälsosamma medborgaren. Hälsa är ett av de mest värdeladdade ord som finns och många ser 
hälsa som det allra viktigaste i livet och då som i bemärkelsen av att vara frisk och kunna arbeta. 
Att ha en frisk och stark kropp innebär att individen duger, han passar in och uppfyller ett 
mänskligt ideal. Ett ideal som finns implicit i hälsoupplysningens budskap, ett budskap som vi 
nås av dagarna i ända. Den politiskt korrekta kroppen, eller åtminstone drömmen om den, skulle 
kunna sägas vara stark, slank och i fysisk form. Den lyckade människan, såväl kvinnlig som 
manlig, framställs som ungdomlig och med självkontroll. En lyckad individ som vet hur han eller 
hon ska äta, leva och motionera för att hålla sig i trim, allt annat ses som misslyckande.154 Således 
har ”[…] ett ”generellt” tänkande”155 skapats och blivit till en sanning, en sanning som inte 
ifrågasätts. Att på alla sätt skydda och förebygga mot ohälsa i olika former har på så sätt blivit till 
en del av oss, ett naturligt förhållande till kropp och samhälle. Vad som ses som hälsosamt 
respektive ohälsosamt ”[…] finns inbyggt i oss människor såsom delaktiga i mänskliga samhällen 
och kulturer”.156 Genom att göras uppmärksam på de av experter utsedda risk- respektive 
friskfaktorer som finns leder det till att individen disciplinerar sig själv, liksom andra. Utifrån 
detta kan man, menar jag, i själva hälsotänket hitta den styrningspraktik som ska påverka 
individens ”[…] sätt att tänka, känna och uppfatta sig själv”.157  
 
 

8.3. En strategi är SOCSAM och liknande verksamhet 
Om nu hälsotänket i sig är själva styrningspraktiken vad är det då som kan sägas vara själva 
strategin för styrningen? Lövgren pratar om en ”[…] ”ovanifrån” makt i form av visioner, 
doktriner, målsättningar och projekt och skriver vidare att […] styrningsstrategier avser därmed de 
medvetna handlingar som grundas på den önskade styrningen”.158 Det jag här menar är att 
Socsam och dess olika verksamheter kan ses som en medveten handling att uppnå den önskade 
styrningen. Den önskade styrningen som i det här fallet är en hälsosam befolkning. Låt mig 
förklara, Socsam som helhet innefattar ett antal olika ansvarsområden. Beställarförbundet i 
Finspång har det huvudsakliga ansvaret för hela verksamheten. Beställarförbundet är med andra 
ord den politiska styrelsen som ska se till att styrningen sker på det sätt som ses som önskvärt. 
Genom att inrikta styrningen på specifika områden kan man nå en mer direkt påverkan på det 
icke önskvärda beteendet. Man skapar därför olika mindre verksamheter, som innefattar olika 
ansvarsområden, ett exempel på ett sådant område är Rehabrådgivarnas verksamhet. 

                                                 
154 Sachs, (1994) ”Har begreppet stress något gemensamt med ”onda ögat”?” s. 249 - 250 
155 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk, s. 168 
156 Sachs, (1994) ”Har begreppet stress något gemensamt med ”onda ögat”?” s. 234 
157 Olsson, (1997) Folkhälsa som pedagogiskt projekt, s. 43 
158 Lövgren, (2002) Att skapa ett framtidens folk s. 23 
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Rehabrådgivarna kan ses som en stödjande verksamhet som riktar sig till personer som varit 
sammanhängande sjukskrivna i mer än 28 dagar och vars huvudsakliga uppgift är att få individen 
yrkesverksam så snart som möjligt.  
 
De informanter jag har intervjuat har alla haft kontakt med Rehabrådgivarna, om ändock i 
varierande längd och intensitet. Jag anser att det är av stor vikt och av stort intresse att få deras 
bild av Socsam och Rehabrådgivarna. Vet man som patient och i det här fallet informant vad 
Socsam och Rehabrådgivningen står för? Ja, det gör man och man framhåller såväl en positiv 
som en något negativare bild av verksamheterna.  
 

Ett samarbete mellan kommun, socialtjänst, socialförsäkring och hälso- och sjukvården, som 
ska hjälpa och stötta. För att man ska kunna komma tillbaka och eller att man ska kunna få ett 
socialt anpassat liv igen.159   

 
Som ett myndighetssamarbete för att skapa en möjlighet för individen att komma tillbaka till ett 
socialt anpassat liv, förklarar den här informanten sin bild av Socsam och Rehabrådgivarnas 
verksamhet. Här ses en önskan om styrning mot ett önskvärt beteende, som sjukskriven ska du 
återanpassas till samhället, till ett socialt anpassat liv. Att informanten har den positiva bilden, 
hon trots allt har är, enligt min tolkning, genom att samarbetsaspekten framhålls och ges ett värde 
och att hon upplever att det görs för hennes skull. En kvinna säger så här när hon ger sin 
förklaring till hur hon ser på verksamheten ”[…] det ska ju vara ett redskap för mig som är sjuk, 
egentligen”. Hon ser det alltså som ett verktyg, ett hjälpmedel som ska finnas för hennes skull, 
men menar samtidigt att verkligheten ser annorlunda ut. Hon fortsätter ”[…] den som sitter 
överst kan ju styra […] hela den organisation som egentligen jag ska styra till mina behov, det kan 
ju bli omvänt […] det är ju det som är faran med det här”.160  
 
Att det finns en skillnad mellan dessa två informanters syn på verksamheten är, enligt mig, inget 
konstig. Anna är inte ifrågasatt och har heller inte fått sin sjukdom eller skada ifrågasatt, vilket 
däremot Karin har. Anna tillhör den grupp som har haft svårt att acceptera sin skada medan 
däremot Karin har, om inte accepterat fullt ut, så ändå haft en mer accepterande inställning till sin 
sjukdom. Genomgående i hela min studie är att de informanter som inte har accepterat, eller till 
en början haft svårt att acceptera, sin situation ses på ett annat sätt av de styrande och också säger 
sig ha upplevt ett annat bemötande. Jag vill påstå att det i dessa fall, åtminstone utifrån de 
styrandes sida ännu kan sägas finnas hopp om en lyckad återanpassning.  
 

                                                 
159 Anna, 050119 
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8.4. För mig är hälsa, att… 
Jag har ställt frågan till informanterna, Vad är hälsa och livskvalitet för dig? För att sedan be dem 
förklara på vilket sätt de tolkar dessa två begrepp. Det mest påtagliga är, enligt min tolkning, att 
flertalet gör en naturlig koppling mellan de två olika begreppen. Har man det ena så har man det 
andra, exempelvis så säger Karin på följande sätt:  
 

Att få vakna en morgon och känna sig utvilad och kunna göra precis det jag vill, det är att ha 
hälsa. För mig är livskvalitet samma sak.161   

 

Marie berättar vad läkaren sa till henne efter en njurundersökning: 

Ja du har ju det här med njuren men för övrigt är du fullt frisk.162  

 
Och berättar vidare om hur hon och hennes kompis som varit med fullkomligt bröt ihop av 
skratt ”[…] och då började min kompis vrålgarva och läkaren bara stod där och tittade och 
undrade om han sagt något roligt […]”.163 Hälsa kan vara att få skratta och känna att man trots 
allt elände och all smärta och värk kan känna glädje och framför allt tillåts känna glädje. Så att det 
inte blir som Karin som upplevde att hennes glada humör och positiva sätt ifrågasattes och 
därmed användes som ett tecken på att hon inte var sjuk.  
 

Hon ifrågasatte att jag var så glad […] vi har försökt att åka utomlands en gång om året för jag 
mår så mycket bättre då och då undrade hon hur jag kunde klara en flygresa. Jag menar att du 
får ju ta det onda med det goda, om jag kommer ner till värmen så mår jag ju mycket bättre 
och då är det ju bara att ta det onda.164

 

Guldkorn i vardagen 
Att ha hälsa kan också vara att ha förmågan att plocka fram det där lilla extra och hitta det som är 
viktigt i vardagen. Maria förklarar att för henne är det just det som livskvalitet handlar om, att 
hitta guldkornen. 
 

Livskvalitet är att må så bra som möjligt, det spelar ingen roll hur dålig eller bra jag är. Alla 
människor måste finna den punkt där de känner att de mår som allra bäst och det måste vara 
ditåt vi alla siktar. […] Det är livskvalitet att få känna att även om jag i min egen kropp inte 
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orkar ta mig så där jättelångt så kan jag sätta mig på en häst så kan den göra jobbet och jag 
kommer ut i alla fall. […] Livskvalitet kan också vara att gå ut med hunden eller bara göra saker 
man trivs med. […] Då bestämde vi att vi skulle fira saker, vi skulle fira vardagen, vi skulle hitta 
på olika saker. Det har med livskvalitet att göra, att man plockar fram guldkornen i vardagen, 
att man försöker må så bra man kan.165

 

Arbete, fritid och hälsa 
I definitionen av hälsobegreppet sägs det att hälsa till lika stora delar är beroende av fysiska och 
psykiska faktorer som miljöpåverkan och arv, men också att till exempel individens 
yrkesverksamhet spelar en betydande roll. Med andra ord så är individens hälsa och livskvalitet 
också beroende av att ha ett arbete och vikten av att ha en meningsfull vardag likväl som en fritid. 
För att individen ska kunna uppleva en meningsfull fritid så måste det finnas något att vara ledig 
ifrån och det menar också Sara när hon säger: 
 

Livskvalitet är att må bra, att ha ett arbete och en fritid. Vare sig du är sjuk eller arbetslös, så 
har du ingen fritid.166

 

Sjukdom och hälsa 
Jag har också ställt frågan om det kan finnas hälsa trots sjukdom. Informanterna är alltså ett antal 
kvinnor och en man som har någon form av skada i rygg, nacke och axlar eller som i ett av fallen 
fibromyalgi, sjukdom och skador som från och till kan vara mer eller mindre handikappande. Alla 
upplever sig ha mer eller mindre bra dagar, men jag undrar också om de upplever att de trots allt 
har någon form av hälsa. Ja, faktiskt så säger de sig göra det.  
 

Du får vara hur j-a sjuk du vill egentligen, det får man ju, man har ju hälsa i alla fall. Det är ju 
livskvaliteten runt omkring sen som avgör. 167

 
Eller som Sara säger, ”Ja, men det har man ju, inte dom dagarna jag ligger i sängen men annars, 
det är ju att må bra med familjen och så”.168 Ingen av dessa informanter upplever sig ha ohälsa på 
grund av sin skada, utan det är snarare som så att deras sjukdom alternativt skada har kommit att 
bli till en så integrerad del av deras liv att det numera ses som en del av vardagen. Inte heller 
Karin anser att hon har ohälsa men hon säger att det händer att hon blir sjuk.  
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Ja men man kan ju vara sjuk på olika stadier. Min sjukdom är ju något som jag alltid lever med 
så egentligen är jag ju inte sjuk så, det är ju mitt liv. Det är ju mitt dagliga liv så att säga och jag 
kan ju inte gå och känna efter att jag är sjuk, däremot om jag blir snorig, då blir jag sjuk.169   

 
 

8.5. Har man rätt att vara sjukskriven? 
Ingen av informanterna upplever egentligen att de är sjuka, ja visst de har olika skador och 
sjukdom som mer eller mindre är handikappande, beroende på dagsformen. Vad är det som gör 
att de har denna inställning till sig själva och sin sjukdom eller skada? En orsak skulle kunna vara, 
att för att du som individ ska ses som sjuk av så väl dig själv som av din omgivning måste det 
finnas synliga tecken på att du är sjuk.  
 
Har man då inte rätt att vara sjuk i dagens samhälle?  Eller kanske det egentligen mer handlar om 
att man inte har rätt att vara sjukskriven?  Anna har ett klart och tydligt svar på min fråga, hon 
säger; ”Nej inte i dagens samhälle, man ska orka med man får inte bli sjuk”.170 Eller som Laila 
säger, ”Vi ska jobba och göra rätt för oss”.171  Det finns ett värde i att vara arbetsför, att kunna 
stå för sin egen försörjning och klara sig själv. Sara säger; ”varje människa måste ju försörja sig, 
faktiskt”.172 Vi ska med andra ord inte ligga samhället till last, vi ska vara produktiva och tillföra 
något vettigt. Ett budskap som enligt Karin klart kan skönjas i en av senare års kampanjer från 
Försäkringskassan kring och om rätten till att vara sjukskriven.  
 

Nej, det har blivit fult för att vi ska spara tror jag, alla ska vara så produktiva och är du då en 
grupp som är mycket sjuka så blir man ju uthängd och det är väl det jag har reagerat på, det här 
med Försäkringskassan och den här kampanjen och allt det här. Det är fult att vara sjuk, 
samhället har bestämt att alla som är sjuka ska tas bort. Jag känner mig träffad av denna 
kampanj, alla dras ju över en kam, när du inte ser sjuk ut. […] Det är fult att vara sjuk, det har 
vår kära regering bestämt.173

 
Den kampanj hon refererar till har sänts på TV under hösten 2004 och handlar om rätten till att 
vara sjukskriven, en kampanj som av många nog uppfattas som lite rolig men som, enligt mig, är 
ett sätt att styra vårt tänkande kring sjukskrivning och sjuka personer. Hon pekar också på det 
faktum att det finns en överhet som har makten. Något som också Edvin har åsikter om även om 
dessa åsikter kan uppfattas som ganska magstarka, men jag vill ha med dem här för att visa på hur 
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olika upplevelsen kan vara. Informanten säger så här i samband med sin sjukskrivning som inte 
förlängdes. 
 

Någon statlig lakej hade varit och skrämt jag vet inte hur många läkare om hur skadligt det är 
att gå sjukskriven […] det innebar för min del, på samma sätt som slutveckorna nere i 
Tyskland -45. Där hade dom också en ledare som var fullständigt galen, han var en fullständig 
idiot. […] de gick till sjukhusen och plockade ut alla som kunde göra så här (visar hur man 
trycker av en pistol) och de skickades till fronten till en säker död och nu håller de på likadant i 
den här regimen.174   

 
I båda dessa fall men framförallt i det sista kan man se en maktlöshet och en uppgivenhet. Ingen 
av dessa två informanter säger sig ha blivit bekräftade, utan de upplever båda två att de har blivit 
ifrågasatta i sin sjukdom eller skada. ”Med makt följer oftast vanmakt”175 skriver Lövgren, en 
vanmakt som hon menar uppstår då individen upplever att hans situation är opåverkbar. En 
vanmakt som jag menar är mycket tydlig i citatet ovan.  
 
 

8.6. Bemötande och attityder 
Informanterna menar också att man som varandes sjuk och sjukskriven, möts av ett visst 
bemötande, av såväl omgivning som vårdpersonal. De som till allra största del säger sig ha fått ett 
positivt bemötande är de som kan anses vara anpassningsbara. De som inte kan acceptera att de 
på grund av en skada är arbetsoförmögna, de vill inget hellre än att komma tillbaka till arbetet. De 
är alltså perfekta kandidater att styra, detta då de är beredda att ta sitt egenansvar för att komma 
tillbaka till arbetet. De ges med andra ord ett positivt bemötande, de vill ju arbeta. Frågan är ju då 
hur de som har accepterat sin situation bemöts, enligt vad jag kan utläsa ur mitt empiriska 
material så får de, eller åtminstone upplever de att de får ett helt annat bemötande. Karin menar 
att hon på grund av sin sjukdom, fibromyalgi är van att vara och bli ifrågasatt.  
 

Det var förutbestämt, redan när jag kom dit var det klart att fibromyalgi inte var en sjukdom. 
Du är inte sjuk, du ser för frisk ut, du kan skratta och vara glad. Och att jag kunde resa 
utomlands, nej, det kan man inte göra om man är sjuk. […] storebror ska se allt, för att se till 
att alla går ut och jobbar, se till att ingen slackar efter i leden som jag brukar säga.176
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Värderingar  
Som sjuk måste du alltså ha ett speciellt beteende, för att accepteras som varandes sjuk. Har du då 
anpassat dig till din sjukdom och försöker, så att säga, hålla modet uppe då passar du inte in i 
bilden av hur man som sjuk bör bete sig. Likaväl som det finns ett accepterat förhållningssätt till 
den friska individen så finns det alltså också ett som riktar sig mot den sjuka individen. Om du 
inte ser sjuk ut, inte visar hur dåligt du mår osv. då anses du inte vara sjuk. Det här är värderingar 
som finns hos såväl patienterna själva som omgivning och personal. Det kan precis som Laila 
förklarar sägas vara en del i vår uppfostran. 
 

Den uppfostran har både min man och jag. Jag tyckte att det var jättejobbigt när vi skulle åka 
och handla. Ja men man känner, har du armen i ett paket då syns det, att du brutit armen. Men 
att som jag ha ont i nacke och rygg det syns inte på samma sätt. Det är ju bara när jag är 
hemma som jag visar på riktigt hur ont jag har.177     

 
Och om man som sjuk har den inställningen till sin egen skada eller sjukdom, att det måste synas 
för att gälla, är det kanske inte konstigt att omgivningen har den samma. Men förklaringen ligger 
snarare i att det finns normer och regler som styr och den självdisciplinering en sådan styrning 
innebär. För likväl som vi utifrån detta styr oss själva innebär det också att vi, medvetet eller 
omedvetet, tillåter oss bli styrda av omgivningen. 
 

En andra klassens medborgare 
Bemötandet som nämns ovan kan härledas till de attityder som finns i samhället, attityder till den 
sjuka personen eller kanske till det missanpassade eller onormala beteendet som anses ligga i att 
vara sjuk. Att vara sjuk och sjukskriven handlar inte bara om attityder, det handlar även om 
individens möjligheter till samma rättigheter som de som den friska individen har. Maria menar 
att som sjuk är man en andra klassens medborgare, man tillhör med andra ord inte samhället fullt 
ut.   
 

För det är ju så att när man lever så här då är man en andra klassens medborgare, jag tillhör 
inte samhället, jag får inte gå och ta lån, jag får inte ta något på avbetalning, jag får inte ha 
någonting. Man får liksom ingenting, man har inga rättigheter man har bara en himla massa 
skyldigheter överallt. […] eller om jag får för mig att byta mobiltelefon, det kan inte jag, min 
man måste stå som garant för mig.178
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För Maria innebär hennes skada att hon inte anser sig ha samma människovärde som andra friska 
och icke sjukskrivna medborgare. Man har inga rättigheter, säger hon, bara skyldigheter och 
menar således att som sjuk så tillhör man en form av underklass.   
 

Värde utifrån arbete 
Hon menar också att i Sverige är det typiskt att värdera människor utifrån vad de har för arbete 
och är man då sjukskriven eller arbetslös innebär det att man ses som ointressant. Möjligtvis, 
säger hon, kan intresset för just hennes situation väckas när hon berättar att hon är sjukskriven på 
grund av att hon varit med om en bilolycka. 
 

Du är totalt ointressant eller så får man kommentaren jaha, du tillhör de där som är utbrända, 
va, vadå utbränd, det är så att då är man utbränd. Om jag då säger att nej jag är sjukskriven på 
grund av en olycka då kan det händelsevis vara lite intressant för att man smällt med bilen. 
Bara för att det är en olycka då kan folk smaska lite i det.179  

 

De tärande 
Men än värre är att man som individ klassas som medvetet arbetsskygg, att man ses som värdelös 
och oduglig för att man är sjuk och inte kan bidra till den gemensamma produktionen och för att 
man är en av dem som kostar samhället pengar.  
 

Vi tillhör det där avskummet som ingen vill ta i. Någon kläckte ur sig att jaha du tillhör de där, 
de där tärande. VA! Ja de där som är tärande på samhället alltså.180  

Maria berättar att bemötande som detta har fått till följd att hon i vissa situationer avstått från att 
berätta att hon har en skada och att hon på grund av den är sjukskriven. 
 

Jag höll på bra länge att säga att jag var studerande, att jag pluggade i Örebro men just nu har 
ett uppehåll, jag talade inte om att jag är sjukskriven och det är likadant överallt.181  

 
Att ständigt behöva gå i försvar för sig själv och sin skada, att få höra tillmälen som att man 
skulle vara tärande på samhället, gör självklart att man vill tillhöra den andra gruppen, den som 
tillför istället för tär. 
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8.7. Ett samhälleligt krav på hälsa  
Jag har en teori om, och jag skriver det tidigare i min text, att jag menar att det finns ett 
samhälleligt krav på individen att hålla sig frisk, stark och arbetsför, frågan är därför om mina 
informanter håller med om det. Eller har de kanske en annan uppfattning? För att ta reda på detta 
ställde jag frågan till dem, och alla svarade ja. De menar alltså, precis som jag, att det finns ett 
samhälleligt krav om hälsa på oss alla, och att om vi inte lever upp till det så uppfattas vi som 
odugliga människor. Något som informanterna själva säger är, att genom den ständiga 
rapporteringen i media om de stadigt ökande sjukskrivningstalen bygger man på denna känsla av 
oduglighet.  
 

Ja, det stämmer, det gör det och de jobbar mycket med statistik, det hör man varje gång man 
sätter på nyheterna. Då säger de att nu är så och så många sjukskrivna, bara att höra det tycker 
jag är pest och pina, det är ungefär som att trycka ner mig.182  

 
Karin menar att kravet på hälsa ligger både på ett individuellt plan som på ett samhällsplan. Att 
kravet på hälsa finns är för att vi alla ska och måste jobba, och för att orka det och allt annat så 
måste vi vara friska och starka. Men för henne handlar det till stor del också om en kvinnofråga.  
 

 Jag tror att det är lite av det gamla, mamma gjorde allt i min generation. Du har piskan på dig 
att göra allt samtidigt som du ska ut och jobba, sen ska du vara en duktig mamma också, du 
slår knut på dig själv, till slut. […] Kvinnor till allra störst del, kvinnan ska vara duktig, mycket 
för att man själv sätter upp det som mål eftersom inte mamma jobbade, det finns någonstans i 
samhällets normer och i arvet från förr. […] Samtidigt som det finns ett värde i att arbeta är 
det ett krav, finns inget val längre, för att överleva måste båda jobba.183

 
Edvins syn på ett samhälleligt krav är att det existerar ett sådant och att vi alla, mer eller mindre, 
blir lurade till att tro på dess existens och dess budskap. Han menar att vi som individer har svårt 
att stå emot denna propaganda, som han uttrycker sig, då det krävs att vi har kunskaper inom det 
specifika området, vilket vi sällan har. 
 

Ja så är det, varje individ har ju sin skola och så blir de ju indoktrinerade och lurade genom 
media. Man måste vara rejält påläst för att stå emot det som kommer ur dumburken. Jag 
nämnde det i bastugänget och jag märker ju hur matade de blir med propaganda, att de inte 
orkar stå emot.184
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Marias syn på det hela är att det finns ett ideal som alla måste leva upp till ”[…] men det blir ju en 
mall att alla ska var på ett visst sätt”.185   
 

Misstro och ifrågasättande 
När man anses som en person som inte lever upp till detta krav uppstår hos individen en känsla 
av att vara misstrodd och att man som sjuk simulerar, Anna förklarar det på följande sätt. 
 

Alla ska ju sköta sig och sitt jobb och så där. Man ska ju inte belasta sjukvården och det kan 
man ju känna att man gör och helst när man hör på nyheterna att de ska dra ned på alltihop 
och att alla ska ut och allt det där och så känner man liksom så här att de tror ju att jag 
simulerar alltihopa, jag kanske inte är så dålig ändå.186

 
Hos Anna skapar upplevelsen av att inte vara trodd ett eget ifrågasättande av sin sjukdom eller 
skada och hon menar att det trots allt kanske inte är så farligt. I Annas fall finns inte känslan av 
misstro från personal hos Rehabrådgivningen utan hennes upplevelse ligger i hur hon anser att 
kravet framställs från det omgivande samhället och dess olika aktörer.    
 
Sara säger sig inte bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker, men säger att hon är 
medveten om att det finns en misstro och ett ifrågasättande. 
 

Ja, men det är nog den allmänna debatten i TV […] jag känner mig trygg med att veta att jag 
gör så gott jag kan. Det är väl den allmänna inställningen, men jag vet inte om jag upplever det 
heller. Jag vet ju själv hur dålig jag kan bli så jag bryr mig inte så mycket i vad andra tycker.187

 
Edvin säger sig ha mött denna misstor på nära håll och i samband med att han sökt vård. 
 

Ja det har jag. Jag har ett antal gånger kommit upp till primärvården och blivit bemött med 
attityden, vad f-n har du här att göra.188  

 
Att via misstro få individen att börjar ifrågasätta sig själv och sin egen upplevelse av sin skada, 
skulle kunna ses som en styrning menar jag. Genom att hela tiden skuldbelägga de som är sjuka 
och få dem att känna sig ifrågasatta så skapar man ett behov hos dem att anpassa sig till det som 
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ses som se det rätta beteendet. Och det rätta beteendet är, vill jag påstå, att hålla sig frisk och 
hälsosam, helt enkelt att leva upp till idealet. 
 

Vet du jag har faktiskt varit inne på det och funderat på det där, för eftersom idealet är att man 
ska vara smal och fräsch och icke överviktig och allt vad det nu är, nej men det blir ju en mall 
att alla ska vara på ett visst sätt och då är det bra.189   

 
Att passa in är med andra ord bra, något som Karin också menar när hon säger att ”passar du 
inte in då är det förskräckligt”.190 När jag då frågar henne vad hon menar med förskräckligt, 
svarar hon så här.  
 

Jag vet inte, men så är det ju, man har den känslan i alla fall att då är du ute på hal is, om du 
inte passar in i systemet. Då är man lite parasit, du klarar dig inte själv, du måste ha en läkare, 
du måste ha medicin. Ja, du klarar dig inte själv.191  

 
Det som informanterna upplever som allra mest negativ och mest påfrestande är att hela tiden ha 
känslan av att vara ifrågasatt av alla, såväl vårdpersonal som samhället i det stora hela. De 
dominerande negativa attityderna i samhället gentemot sjukskrivna och sjuka och som skapar 
bilden av sjuka som lata och odugliga upplevs ha stor del i ifrågasättandet. 
 
 

8.8. Socsam och Rehabrådgivarna som styrinstrument 
Jag menar att Socsam och Rehabrådgivarna skulle kunna ses som en styrningsstrategi, ett sätt att 
styra individen till att göra de rätta valen åtminstone vad makthavarna anbelangar. Styrningen är 
ofta indirekt och är inte alltid uppenbar, Lövgren skriver att det handlar ”om att använda lagarna 
taktiskt så att de önskade målen uppnås. Styrningen sker genom individens frihet”.192 Och har 
som syfte att ”[…] både förändra individers beteende och deras inställning till dem själva […] och 
[…] sker snarare genom ”taktiska övertalningar” än genom kontroll och straff.”193  Men det 
handlar inte om en frihet i ordets rätta bemärkelse, då styrningen sker genom att en sanning 
skapats, en sanning som individen inte ifrågasätter. Hur ställer sig då informanterna till detta 
känner de sig styrda, upplever de att de har möjlighet att välja fritt. Jag anser mig kunna utläsa 
flertalet dubbla budskap här. 
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Att foga sig 
Anna anser sig inte vara styrd på min direkta fråga, men säger sig ändå foga sig i det som bestäms, 
då risken för ett uteslutande från möjligheten till fortsatt hjälp finns. Det är ingen som sagt rent 
ut till henne att denna risk existerar, det är, enligt henne, underförstått.  
 

Nej, men jag fogar mig i det som de bestämmer. Ställer jag inte upp så kanske det inte blir mer, 
det vet man ju inte.194  

 
Anna vågar inte, fullt ut, ifrågasätta de riktlinjer som ställts upp utan hon gör som hon blir tillsagd 
då det annars kan resultera i ett uteslutande, något som Anna inte är beredd att riskera. Genom 
löften, men också genom implicita ”hot” får man individen att anpassa sig och att följa de råd 
som ges, vilket jag menar kan ses som en styrning av individen.   
 

Att väcka hopp 
Ett annat exempel på hur man kan styra individen till att vilja anpassas är, menar jag sättet som 
Maria blev bemött på. I hennes första kontakt med Rehabrådgivarna väcktes ett hopp hos henne. 
Ett hopp som hon inte tidigare hade då hon hade börjat förlika sig med sin situation och börjat 
anpassa sig till ett liv som sjuk, även om hon inte fullt ut hade accepterat det. Här spelar man på 
individens behov av att ha ett bra liv och genom att väcka ett hopp om detta liv kan man styra 
individen mot det önskade målet. 
 

Så när jag gick där ifrån så kände jag ett hopp som jag inte känt på flera år. Just det här att jag 
inte hade någon direkt framtidstro. […] det var jätteskönt men samtidigt vände hon ju upp och 
ned på mitt liv liksom.195   

 
Maria säger att hoppet som väcktes idag har lett till att hon har en tillförsikt och att hon kan se 
framåt. När hon kom i kontakt med Rehabrådgivningen fanns det relativt långtgående planer på 
att hon skulle bli sjukpensionär, ”[…] idag tänker jag, glöm det!”196

 

Att möjliggöra 
Det är ingen av informanterna som säger sig vara styrd utan man ser i stället att Rehabrådgivarna 
har möjliggjort det de själva velat ha.  
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Nej, tvärtom, de har ju möjliggjort för mig att komma dit jag ville.197

Att de möjliggjort det Sara velat beror på, menar jag, att hon var anpassningsbar, en av dem som 
hela tiden kämpat för att komma tillbaka till arbetet. Samtidigt kan man se en självdisciplinering, 
anser jag, då Sara hela tiden har haft som mål att komma tillbaka till arbete, till ett liv som icke 
sjukskriven. Precis som normen säger att vi ska vara.  
 

Att nå insikt 
En annan vanlig inställning är att man fått hjälp att komma till insikt, detta då man inte haft den 
rätta insikten tidigare. 
 

Nej, de har tagit det så försiktigt, har verkligen hjälpt mig att vakna, för jag var egentligen inte 
vaken.198

 
Här har man hjälpt individen till att nå insikt, enligt henne själv att vakna, men vems kunskap är 
det som styr vilken insikt hon ska nå. Hon har blivit indirekt påverkad att komma till insikt, om 
det som de styrande vill att hon ska ha insikt om. Enligt mitt sätt att tolka är det ännu ett tecken 
på att individen påverkas och styrs till att göra de rätta valen.  
 

Att åtgärdas 
Ett sätt att påverka individen till att göra vad som ses som de goda valen, eller helt enkelt att delta 
i de olika föreslagna aktiviteterna, är att implicit ”hota” med åtgärder av olika slag. Ett ”hot” som 
istället för att framföras på ett hotfullt sätt framförs som ett löfte. När jag frågar Maria om hon 
anser sig styrd på något sätt pekar hon just på åtgärder som påverkansmöjligheter. Hennes svar 
tyder på, menar jag, att hon kan se att finns ett styrningsmoment i situationen. Men, hon menar, 
att i hennes fall träder inte styrningen i kraft för att hon har valet att inte bli åtgärdad.  
 

Nej, men det beror nog på att jag sa att jag inte vill bli åtgärdad, jag har valet att kliva av, jag 
kan leva på min man. Men om du inte har det valet?199    

Ja, det är frågan, vad händer med dem?  
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8.9. Har man fått ökad hälsa och livskvalitet?  
Jag bad informanterna att göra en jämförelse av sin situation idag jämfört med innan 
Rehabrådgivarna som verksamhet aktivt tog del i deras tillfrisknande och återanpassning till ett 
yrkesverksamt liv. Oavsett vilken bild man som informant har av verksamheten, om den är 
positiv, negativ eller lite mitt emellan, så upplever alla att man har fått en ökad hälsa och eller 
livskvalitet sedan man blev sjuk eller skadad. En anledning till det är att man upplever att det har 
fokuserats på dem som individer, att det har tagits hänsyn till just deras speciella behov. De 
känner sig omhändertagna och menar att de […] ”känner att de samarbetar för min skull”200 […] 
och hänvisar till samarbetet mellan läkare och sjukgymnast. ”Det som har varit mest positivt är 
kontakten mellan läkare och sjukgymnast och tryggheten att jag har haft samma läkare hela 
tiden”.201  Det här är informanter som båda två varit sjukskrivna under mycket lång tid, mellan tre 
till fyra år, båda upplever trots detta ökad hälsa och livskvalitet trots det faktum att deras skada 
mer eller mindre är oförändrad. På den direkta frågan svarar Anna så här; 
 

Ökad livskvalitet är ju relativt, men för mig kan det vara att jag kan gå en promenad med 
hunden. Jag har till och med varit i stan202 själv, det var underbart. Mycket stöttning och hjälp 
och jag har lyckats ta de där små, små stegen upp för trappan, så visst har det blivit bättre.203    

 
Som synes handlar det mycket om vad som läggs i definitionen av ökad hälsa och ökad 
livskvalitet. Men också att man som sjukskriven och kanske över huvudtaget som individ måste ta 
för sig. Karin menar också att hon har fått ökad hälsa och livskvalitet men framför allt har […] 
”jag lärt om, man måste ta tag i sig själv, du måste bli egoist”.204 Jag skulle vilja tolka Karins 
uttalande som att det handlar om att ta ansvar för sig själv och sin situation och att det i 
förlängningen innebär att det finns ett krav på att individen har ett individuellt ansvar kring den 
egna hälsan.   
 
 

8.10. Så ser man på Rehabrådgivarnas verksamhet 
Fem av sex informanter säger att de tycker att Rehabrådgivarna kan anses som en bra 
verksamhet. Karin är visserligen lite tveksam till hur hon anser sig ha blivit behandlad och säger 
”[…] det var ju ett tag sedan, det kanske är annorlunda nu […]” och syftar då på att det har gått 
några år sedan hon var i kontakt med verksamheten. Hon menar samtidigt att om det fungerar så 
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är det ett ypperligt hjälpmedel för dem som är sjukskrivna.205 Maria som från början kommer från 
en kommun, där det inte finns någon Rehabrådgivning, säger att det hon helst skulle vilja ändra 
på är att det skulle finnas liknande verksamhet i alla kommuner. Det mest positiva för Marias del 
är att ”[…] få bekräftelse av både sjukgymnast och samordnaren på Rehabrådgivningen att jag 
hade gjort rätt, i mina försök att komma vidare”.206   
 

Om dom här rådgivarna får fungera fullt och får finnas till för folk med en gång, då sparar ju 
samhället MASSOR med pengar. För vad kostar det inte att ha mig sjukskriven i ett och ett 
halvt år och sedan ska jag kravla mig upp ur det där hålet också.207    

 
För Anna är det mest positiva att hon har haft samma läkare och sjukgymnast i princip hela tiden, 
det är en trygghet menar hon. Hon anser sig ha haft stor tur eller som hon uttrycker det ”[…] jag 
har nog haft en j-a tur jag, efter vad jag hört”208 och syftar på vad hon hört från andra patienter, 
om hur de anser sig ha blivit bemötta. Även Laila menar att det är en klar fördel att ha få 
möjlighet till en och samma läkare. 
 

Jag har haft samma läkare det senaste ett och halvt året, det har hjälpt mycket. Innan hade jag 
olika läkare varje gång, men nu samma läkare oavsett vad det handlar om, det är underbart att 
få träffa samma läkare varje gång. Jag känner verkligen att de samarbetar för min skull.209  

 
 

Avslutning 
På vilket sätt uttalar sig de intervjuade individerna om Socsam men framför allt Rehabrådgivarna 
och deras åtgärder och strategier i förhållande till individernas hälsa och livskvalitet?  På vilket 
sätt kan Socsam och Rehabrådgivarna som verksamhet analyseras enligt governmentality och mer 
specifikt som hälsopraktik och hälsostrategi? Så ser de två frågeställningar jag inledningsvis ställde 
i min uppsats och tanken var självklart att söka ett eller flera svar på dem.  
 
Har jag då lyckats? Utifrån analysen av mitt empiriska material och med kunskapen om 
bakgrunden till Socsam och Rehabrådgivarna anser jag mig kunna ge svar, om än inte fullständiga 
sådana, på dessa frågeställningar. Överlag vill jag påstå att informanterna som grupp uttalar sig 
övervägande positivt om verksamheterna, de menar att Socsam och Rehabrådgivarna kan ses 
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som ett hjälpmedel, ett verktyg för dem, och detta anses vara mycket positivt. Samtidigt med 
detta menar de dock att det finns en risk att verktyget som sådant kan användas mot dem, och då 
i form av ett styrinstrument för att leda dem mot ett specifikt håll. De säger också att, oavsett hur 
deras hälsotillstånd är i dag, så har Rehabrådgivarnas åtgärder bidragit till att de upplever ökad 
hälsa och livskvalitet jämfört med tiden för deras insjuknande. Mycket för att de upplever att 
fokus har riktats mot dem som individ och vad som individuellt sett varit bäst just för dem. 
Betydelsen av att få träffa samma läkare varje gång har stor del i detta, samtidigt som jag menar 
att det allra första samtalet med samordnaren också spelar stor roll här. Men allt är inte positivt 
och det är viktigt att poängtera att det finns en viss diskrepans i informanternas uttalanden. Detta 
framför allt beroende på hur man anser sig ha blivit bemött och då i första hand utifrån ett 
ifrågasättande av att man som individ är sjuk. De som upplever att de blivit ifrågasatta i sin skada 
eller sjukdom har en delvis annan syn, om än kanske inte helt negativ. Att av det omgivande 
samhället mötas av negativa attityder och ifrågasättande är något alla upplever, men att också 
mötas av det bland vårdpersonal upplevs vara allra mest negativ och svårast att handskas med.  
 
I en governmentalityanalys är det primära att hitta och urskilja de tekniker och strategier som 
används för att styra individerna mot det uppställda målet.210 När det gäller rehabrådgivarnas 
verksamhet menar jag att det kan ses och analyseras som en teknik som är till för att styra den 
sjukskrivne individen. Detta utifrån att jag menar att det existerande ”hälsotänket” kan ses som 
en hälsopraktik, vilket i sin tur innebär att Socsams verksamhet kan ses som en hälsostrategi och 
således Rehabrådgivarnas verksamhet som en teknik för att, gemensamt utifrån 
styrningsmentalitet, styra individen mot det hälsosamma och rätta hållet. Utifrån en hälsopraktik 
som ”hälsotänket” som baseras på ”sanningen” om hälsa och hur hälsa uppnås, skapas hos de 
styrande, visioner om hur en hälsosam individ ska och bör bete sig. Detta i sin tur leder till 
hälsostrategier som kan sägas vara […] ”medvetna handlingar som grundas på den önskade 
styrningen”.211 En styrning som jag här vill likställa med en hälsostyrning. Och jag menar då att 
Socsam kan ses som en medveten handling, en speciellt inrättad verksamhet för att skapa 
styrning, utifrån hälsotänket, mot de speciellt uppställda hälsomålen. Socsam är, ju som jag nämnt 
tidigare, en övergripande verksamhet som innefattar flera mindre verksamhetsområden, det 
medför att det krävs verktyg för att få ned styrningen på individnivån. Här menar jag att 
Rehabrådgivarna ska ses som ett sådant verktyg. Genom att Rehabrådgivarna fokuserar på 
sjukskrivna individer lyfts dessa fram och de problem som finns inom gruppen tydliggörs. 
Genom ett sådant tydliggörande av ohälsosamt beteende kan således den önskade styrningen, 
mot hälsosamt beteende, förverkligas.  
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Sammanfattningsvis vill jag säga att Socsam och framförallt Rehabrådgivarnas verksamhet ses av 
informanterna som något positivt och som ett hjälpmedel för den sjuka individen. Informanterna 
i denna studie upplever en ökad hälsa och livskvalitet, om detta enbart har sin del i 
Rehabrådgivarnas verksamhet vill jag låta vara osagt, men helt klart är att verksamheten bidragit 
till denna upplevda ökning. När det sedan gäller de negativa aspekterna så är det just negativa 
attityder och kanske framför allt ifrågasättandet i att de verkligen är sjuka som informanterna 
upplever värst. Utifrån governmentality menar jag att man kan se Socsam och Rehabrådgivarna 
som styrningsstrategier vars syfte är att styra individen mot ett önskvärt beteende. Men man kan 
också välja att bara se Socsam med sina olika verksamheter som ett samverkansprojekt. Oavsett 
från vilken synvinkel och hur man ser på Socsam vill jag påstå att det i grund och botten är en 
mycket god och genomförbar idé att samverka för individens bästa, vilket jag menar att Socsam 
lyckats mycket bra med.  
 
 

Avslutande diskussion 
Jag kommer här att för er presentera en sammanfattande diskussion av de resultat, jag anser mig 
kunna se i min studie och utifrån det empiriska materialet jag har haft tillgång till. I en analys 
gjord med ett governmentalityperspektiv är föresatsen att hitta och visa på de 
”sanningsproducerande” praktiker som ligger till grund för själva styrningen. Där finns också en 
intention att skapa insikt i den innebörd styrningen får för individen samtidigt som styrningens 
önskvärda resultat åskådliggörs. Jag har med andra ord försökt att hitta styrningspraktiker och 
strategier som kan, åtminstone till viss del, sägas styra vårt sätt att se på hälsa och hälsans 
betydelse för såväl samhälle som individ. Jag har också sökt svar på huruvida personer som, på ett 
eller annat sätt, varit berörda av Rehabrådgivarnas verksamhet anser sig uppleva ökad hälsa och 
eller livskvalitet.  Utifrån detta menar jag att själva ”Hälsotänket” är praktiken och det medför, i 
det här fallet, att Socsam går att se som en styrningsstrategi. Vilket i sin tur för med sig att 
Rehabrådgivningen blir en teknik, ett instrument inom strategin för att leda styrningen mot målet, 
som i det här fallet är en hälsosam medborgare.  
 
Socsam som verksamhet är som jag skrivit tidigare en politiskt sanktionerad verksamhet, vars 
egentliga huvudsyfte är att vara ett samarbetsorgan för socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- 
och sjukvård, i Finspång har också länsarbetsnämnden ingått som en samarbetspart. När politiska 
beslut fattas om verksamheter liknande Rehabrådgivarna, fattas det självklart också beslut om 
vilka verksamheten ska rikta sig till, vilken dess primära målgrupp är. Genom detta beslut visas 
tydligt vilka de inkluderade individerna är, men det pekar också tydligt ut de exkluderade. Ett 
fattat beslut kan således leda till ickebeslut, ett begrepp som jag menar har relevans i min studie. 
Ickebeslut är ett icke formellt beslut, ett beslut som ”beslutas” genom att ett formellt beslut tas. 
Verkar det krångligt? Låt mig då förklara. Enligt Bachrach och Baratzs har, som jag nämnt 
tidigare, utövandet av makten två olika sidor. Makt kan utövas på individer som ingår i olika 
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processer samtidigt som makt också kan utövas på så sätt att vissa individer inte tillåts att delta. 
Makt kan också innebära att vissa frågor aldrig någonsin tillåts att existera på såväl den politiska 
som den personliga agendan.212 Här menar jag att ett ”ickebeslut” skulle kunna vara att vissa 
individer eller patienter tillhör den utvalda gruppen medan andra inte tillåts inträde, de är 
exkluderade.  
 
Men individen kan vara exkluderad på mer än ett sätt, som sjuk och sjukskriven är du ”naturligt” 
exkluderad från det friska samhället, men som sjuk och sjukskriven kan du också vara exkluderad 
inom gruppen av sjukskrivna. De sjukskrivna kan sägas tillhöra olika kategorier som värderas och 
ses på med olika sätt. Som exempel tar jag patientens anpassningsförmåga, och menar då att 
individen kategoriseras med utgångspunkt i hur anpassningsbar han anses vara. Jag vill påstå att 
man i min studie mycket tydligt kan urskilja hur ”ickebeslut” påverkar bemötandet av patienterna 
eller individerna. När du som individ har svårt att acceptera din situation ses du som 
anpassningsbar, du anses vara beredd att göra allt. Till och med förändra ditt beteende och ditt 
sätt att vara för att komma tillbaka till arbetslivet och bort från ohälsan. Du är med andra ord 
värd att satsa på. Om du däremot har funnit dig i din situation, du kanske har insett att det 
kommer att kräva allt för mycket av dig för att kunna komma tillbaka och du har inte, på grund 
av ditt hälsotillstånd, ork att ta allt det arbete det innebär. Då ses du som icke anpassningsbar eller 
åtminstone som mindre anpassningsbar och som sådan är du inte lika mycket värd i ett framtida 
(ekonomiskt) perspektiv. Detta är naturligtvis inget som egentligen, på papper, existerar men 
genom vår syn på hälsa och ohälsa som ett personligt ansvar så leder det väldigt lätt och många 
gånger utan någon större reflektion, om någonsin, till ett liknande bemötande. Ett bemötande 
som kan härledas till ett beslut som tagits men ändå inte, vilket innebär, enligt mig, att det kan ses 
som ett ”ickebeslut”.  
 
Vad är det då som avgör om man är anpassningsbar? Som jag nämnde ovan så kan en avgörande 
faktor för om man ses som anpassningsbar vara huruvida individen har accepterat sin sjukdom 
eller skada. En annan faktor kan vara vilken form av skada man har eller vilken sjukdom man 
drabbats av. Det jag här ser som väsentligt är om det kan sägas vara självförvållat genom att 
individen kan sägas ha haft ett icke ansvarsfullt beteende. Om en sjukdom är självförvållad eller 
inte och hur den sjuke ska betraktas är en attitydfråga hos såväl de styrande som de som styrs, för 
visst kan vi väl alla hålla med om att synen på en alkoholist med t.ex. levercancer är annorlunda 
än på den, av alkoholisten, påkörda småbarnsmamman. Men det kanske tydligaste sättet att mäta 
individens anpassningsförmåga är i hur stor mån hon har accepterat sin sjukdom eller skada. En 
individ som inte accepterat att vara sjukskriven är beredd till vad som helst (åtminstone i princip) 
för att få möjligheten att gå tillbaka till arbetet. När individen uppvisar viljan till att förändra sitt 
beteende passar han eller hon perfekt in i mallen för de som är ”lätt” påverkade. Därför menar 
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jag kan man urskilja ett mer positivt synsätt hos dem som haft svårast att acceptera sin situation. 
Det får heller inte vara för lätt att bli anpassad, individen måste uppleva att det är någon form av 
uppoffring han gör, för att inte vilja falla tillbaka i sitt gamla och ohälsosamma beteende. Eller 
som Johannisson skriver, 
 

Kroppen skall tämjas och tyglas. Den skall smidas för att låta sig infogas i de sociala moduler 
som samhället skapat: arbete, skola, militärtjänst, institutioner, fritid. Någonstans doftar 
sundheten av likriktning och abstrakta ideal.213  

 
Jag kan i mitt empiriska material också utläsa tecken som pekar åt att sjukdomen i sig kan ha, om 
inte helt avgörande, så i alla fall en viss betydelse. Vissa sjukdomar kanske till och med kan sägas 
vara finare än andra, en typisk sjukdom som mina informanter menar ses som sämre är 
fibromyalgi. Och naturligtvis är det också som så att ”självförvållade” sjukdomar ses som sämre, 
då har ju individen tydligt visat att han inte är beredd att anpassa sig till det i samhället rådande 
tänket om hälsa. Han har inte varit ansvarsfull och tagit till sig den, av de styrande, givna 
informationen om det rätta hälsotänket. Tanken är att individen ska påverkas att, utifrån sin fria 
vilja och möjlighet till egna fria val, ta till sig hälsotänket och på så sätt förändra sin livsstil. Men 
det ligger i styrningens natur att skapa en bild av frivillighet och självständighet, en styrning som 
enligt Palmblad & Eriksson har manipulativa drag. Eftersom […] ”påverkan innebär en normativ 
styrning”.214 Och då det finns en styrning finns det också ett krav från samhället som individen är 
obligerad att leva upp till. Samtidigt som vi som individer ska fungera och agera som rationella 
människor, självständiga och ansvarstagande kan vi inte tillåtas att fullt ut göra våra egna val. 
Enligt Nikolas Rose är vi inte alltid medvetna om detta, vi tror att vi är fria men vi är i allra 
högsta grad styrda. 
 

Our personalities, subjectivities, and ’relationships’ are not private matters […]. On the 
contrary, they are intensively governed.215

 
Det rådande hälsotänket är baserat på normer och består av djupt gående samhälleliga attityder 
och beteenden.216 Att mötas av negativa attityder och att bli ifrågasatt av vårdpersonal anses av 
informanterna vara det allra svåraste att handskas med. Det är tydligt skönjbart i mitt material att 
det finns attityder hos såväl de sjukskrivna själva som omgivningen, attityder som skapar en bild 
av de sjukskrivna och sjuka som mindre värda i ett mänskligt perspektiv. Attityder som ytterligare 
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späs på av olika informationskampanjer,217 där sjukskrivna framställs på ett taffligt och 
löjeväckande sätt. Framställningar som hos sjukskrivna skapar skuld- och skamkänslor, då de än 
en gång upplever sig som varandes till besvär och en belastning för samhället och övriga 
medborgare. En anledning till att deras upplevelser yttrar sig så här, beror med allra största 
sannolikhet, enligt dem själva, på att det anses fult att vara sjukskriven. En attityd som jag vill 
härleda relativt långt tillbaka i tiden, närmare bestämt till när arbete var det enda sättet att försörja 
sig på. Tillbaka till den tiden när fattighuset var det enda alternativet för den som var sjuk och 
arbetslös. Det verkar som om vissa attityder är svårare att göra sig kvitt än andra och detta kan 
sägas vara en sådan. Det tas också upp till diskussion vikten av en synlig och tydlig skada eller 
sjukdom för att ge acceptans åt den, där man menar att ju tydligare en skada syns ju mer 
accepterad är den. Har individen sedan råkat ut för en olycka, som till exempel en bilolycka, så 
värderas det högt och kan sägas ge högre status åt den sjukskrivne, åtminstone om man ser till 
omgivningens bemötande.  
 
Att styras utifrån governmentality innebär att vi styr och disciplinerar oss själva såväl som 
andra.218 Genom normer och attityder ”lär” vi oss inte bara hur vi ska se på hälsa i förhållande till 
oss själva och vår kropp utan också hur vi ska se på hälsa i förhållande till andra människor och 
deras kroppar. Vi blir helt enkelt fostrade i hälsosamt tänkande och levnadssätt. Palmblad och 
Eriksson skriver att hälsofostran kan ses som en moralisk styrning.219 Dean håller med om detta 
och menar att om moralen är det som får individen att reflektera över sitt eget beteende så måste 
styrning anses vara en moralisk aktivitet, av den kraftfullare sorten.220 Dean menar vidare att 
styrning är ett sätt på vilket man, utifrån olika grupper och individers längtan, behov och livsstilar, 
försöker skapa och omforma den bild av människan som makthavarna vill skall vara den rådande. 
Att mänskligt uppförande och beteende är något som kan formas och regleras samt kontrolleras 
och styras mot förutbestämda mål, ses som en självklarhet hos de styrande.221 Trots en önskan 
om fria och rationella medborgare, måste våra, så kallade, fria val styras till att ske inom de av 
samhället uppställda ramarna. Och jag menar att en sådan styrning sker genom de olika 
hälsoföreställningar som finns. Jag pratar inte om någon regelrätt hälsodefinition här utan menar 
den inställning om vad hälsa är och hur vi som goda samhällsmedborgare ska göra för att nå 
hälsomålet. Jag har redogjort för några i min text och enkelt sett kan de sammanfattas så här. 
Hälsa är att ta ansvar, hälsa är också att upprätthålla den sociala ordningen, hälsa är att vara duglig 
och att vilja passa in. Och då hälsa är något som berör hela samhället är det viktigt att alla deltar 
så att villkoren blir lika för alla. Med andra ord är en hälsosam medborgare en individ som tar det 
individuella ansvaret för sin hälsa genom att använda sig av sin duglighet och genom det hjälper 
                                                 
217 TV-kampanj från FK gällande bl.a. fusk kring sjukpenning (hösten 2004) avses här, då det är den som 
informanterna refererar till. 
218 Dean, (1999) Governmentality, s. 10 
219 Palmblad & Eriksson, (1995)Kropp och politik, s. 149 
220 Dean, (1999) Governmentality, s. 11 
221 Dean, (1999) Governmentality, s. 11-12 
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till att upprätthålla en social ordning, han visar följaktligen att han är beredd att anpassa sig till de 
rådande normerna och vill därmed passa in. Att skapa en känsla av oduglighet hos individen, 
tolkar jag som ett sätt att styra honom eller henne till att vilja göra de rätta valen, för att nå det 
utstakade målet. De rätta valen som här kommer att ge individen tillbaka sin självkänsla och sitt 
värde som människa. Bauman säger som jag nämner tidigare att ”välfärdsstaten var ett sätt att ge 
de odugliga dugligheten tillbaka, men också ett sätt att få de redan dugliga att anstränga sig lite 
hårdare”.222   
 
För att påverka individen i rätt riktning krävs att riktningen är utstakad, det måste finnas ett klart 
mål som ska uppnås. Välfärd och folkhälsa är exempel på sådana utstakade mål. Välfärd och 
folkhälsa ses som något bra för Sverige och dess medborgare och för att uppnå det måste alla dra 
sitt strå till stacken, alla medborgare måste, på ett aktivt sätt, delta. Att nå folkhälsa kräver att det i 
grunden, redan på individnivå finns en god hälsa. Alltså ses ohälsa som ett oönskat tillstånd, för 
att undvika ett sådant tillstånd måste individen få klart för sig vilket beteende som leder till 
ohälsa. Detta görs genom att bilden av det oönskade beteendet framställs som något ”farligt”. 
Det kan till exempel vara att sjukskrivna framställs på ett sätt som gör att de av övriga 
medborgare ses som ett hot. Som till exempel att de kostar samhället stora pengar, att de 
framställs som simulanter och fuskare, att de inte vill jobba m.m. Genom att sjuka och framförallt 
sjukskrivna framställs som något hotfullt menar jag att man skapar och framhåller bilden av 
ohälsa som ett tecken på social oordning. Vi betraktar god hälsa och sunda levnadsvanor som det 
normala, det vi alla eftersträvar och som för oss är en självklarhet att vi har, och det finns väl 
ingen som kan uppbringa argument och säga att det skulle vara fel att vara hälsosam och sund. 
Det som däremot kan sägas vara fel, är när det normativa leder till utestängning av individer, när 
ett beteende, oavsett vilket blir betraktat på så sätt att det i förlängningen leder till att individerna 
blir klassade som en fara och till och med ett hot mot samhället. Olsson223 diskuterar, ur 
Foucaults perspektiv, utestängning och utestängningsmekanismer där Foucault menar att 
skapandet av bilden av det normala leder till begränsat samhälleligt tillträde för dem som inte 
passar i den normativa mallen. Detta kan enligt Foucault ses som en positiv styrning som, skriver 
Olsson, ska leda till att normalisera individen mot det önskade målet.  
 
Att ha ett hälsosamt beteende och förhållningssätt gentemot sin kropp gör att man som individ 
ses som normal och ansvarsfull om man däremot har ett ohälsosamt förhållande till sin kropp 
och missköter den betraktas man som individ som oansvarig men framför allt som onormal. I 
förlängningen leder det till att hälsa ses som ett åtråvärt och vackert tillstånd medan ohälsa ses 
som fult och icke önskvärt. I vårt samhälle, menar jag att det finns en gemensam och vedertagen 
sanning om vad hälsa är och vad det innebär att vara hälsosam men också en sanning om hur 
individen ska göra för att nå detta tillstånd, eller kanske jag ska säga ideal. En sanning skapad 

                                                 
222 Bauman, (1999) Vi vantrivs i det postmoderna, s. 55 
223 Olsson, (1999) Drömmen om den hälsosamma medborgaren, s. 28ff 
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utifrån djupt, i människors medvetande, förankrade normer och attityder, en sanning som aldrig 
eller ytterst sällan ifrågasätts. En sanning som vi, med hjälp av, styr över både oss själva och 
omgivningen. En sanning som styr vårt sätt att tänka om och kring hälsa. 
 
Under vår uppväxt får vi ett antal normer och regler ”presenterade” för oss. Dessa normer och 
regler varierar beroende på var vi växer upp, som till exempel om vi växer upp på landet eller i 
staden. Stadens storlek har också betydelse, om det kan sägas vara småstad eller storstad. Normer 
och regler som de här kan och har ofta stor variation utifrån vilken socioekonomisk status 
individens familj har. Helt enkelt i vilken samhällsklass som föräldrarnas utbildningar och yrken 
placerar familjen. Det finns naturligtvis en mängd faktorer som spelar in men oavsett allt detta, så 
är det vi själva, utifrån den information vi får, som skapar vår egen sanning. Till viss del är detta 
sant för det är individen själv som avgör sin sanning, men individen kan alltid påverkas att tro att 
sanningen är hans egen. När det handlar om att skapa sin egen sanning, handlar det många gånger 
om att vi tar till oss den av omgivningen förmedlade sanningen och gör den till vår egen. I 
sanningen ingår en gemensam bild av, i det här fallet, hälsa och dess betydelse.  Genom att ta till 
sig denna dominerande och gemensamma hälsobild får individen kunskap om hur han eller hon 
ska bete sig för att hålla sig till sanningen och vara hälsosam.  
 
En sanning om hälsa kan sägas vara den att den ska ske på lika villkor, att alla utifrån sina egna 
speciella behov och förutsättningar ska få möjligheten att uppnå det hälsosamma idealet. Men för 
att hälsa till alla på lika villkor ska kunna genomföras måste olikheterna först lyftas fram och 
belysas. Detta för att sedan det som ses som hälsosamt ska kunna bevaras och premieras och det 
ohälsosamma ska kunna utplånas. För mig är ett sådant synliggörande något som riskerar att bli 
stigmatiserande och exkluderande för den enskilde individen, såväl som för hela grupper. Genom 
att fokusera på vissa utpekade grupper menar jag att det finnas en risk för ytterligare ohälsa just 
genom utpekandet. Tanken om hälsa på lika villkor är god, men om nu hälsa skulle kunna bli på 
lika villkor, vilket jag starkt betvivlar, vems är då villkoren? 
 
Hälsa är ett starkt värdeladdat uttryck och som har delvis varierande innebörd beroende på vem 
man frågar. En tydlig likhet, som jag menar går att se, i sättet att se på hälsa är att en hälsosam 
människa också anses vara en duglig människa. En annan tydlig likhet är att det sätts ett 
likhetstecken mellan hälsa och livskvalitet, även om storleken på likhetstecknet är varierande. 
Man menar att hälsa är att ha livskvalitet och tvärtom. Och oavsett vad informanterna har för 
åsikt om Rehabrådgivarna som verksamhet, säger de alla sig ha fått en ökad hälsa och livskvalitet, 
sedan de första gången kom i kontakt med sjukvården. För mig är hälsa så mycket mer än bara 
den fysiska hälsan. Det handlar lika mycket om den psykiska och många gånger är de kanske just 
den psykiska hälsan som är avgörande för att vi som individer ska orka ta tag i de eventuella 
hälsoproblem vi har. I dagens samhälle, där vi klassificeras utifrån vårt yrkesval, är ett arbete eller 
en bra utbildning många gånger lika viktigt för hälsan som till exempel att få vara fri från 
sjukdomar. Det här hänger ihop med att ha livskvalitet. Och för mig är att ha livskvalitet att ha 
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hälsa samtidigt som att ha hälsa innebär att ha livskvalitet. Jag menar med det att de olika delarna 
hänger samman på ett näst intill odelbart sätt. Jag tror på fullt allvar att en individ trots en svår 
sjukdom kan ha ett fullgott liv. Jag tror också att individen kan ha hälsa trots en allvarlig, kanske 
till och med dödlig sjukdom. En svårt handikappad person kan t.ex. ha ett bra och stort socialt 
nätverk och på det sättet uppnå den stimulans som behövs för att kunna sägas ha en bra 
livskvalitet och därmed hälsa. Hälsa är med andra ord ett mycket komplext begrepp som 
innehåller ett flertal olika nivåer och bottnar.  
 
Till syvende och sist handlar det om ”att lägga livet till rätta” för medborgaren något som har 
diskuterats sedan folkhemmets byggstart och senare som en del av välfärdstatens framväxt.224 Ett 
samhälle och dess styrande aktörer har en vision över hur de anser att samhället ska vara för att 
vara välfungerande och utifrån sin vision styr man sina samhällsmedborgare åt olika håll för att 
passa in mallen för det som i de styrandes ögon räknas som önskvärt och normalt. När det då 
finns individer som faller utanför ramen måste deras styrning bli än tydligare och hårdare, det 
uppnås genom att framställa dem som ett hot mot övriga medborgare i samhället.  Alla individer 
har ett behov av att passa in och att höra till och med vetskapen om det styr samhället 
medborgaren åt det håll som anses vara det rätta, så att de kan göra de rätta valen. För när 
medborgaren väl har fått klart för sig hur saker och ting bör vara för att fungera på bästa tänkbara 
sätt kommer de helt naturligt att välja det enda och rätta sättet. Det handlar ju bara om att 
samhället tar ansvar för sin skyldighet att upplysa och informera om de olika faror som kan 
drabba medborgarna, något som tas på allra största allvar och det kan väl inte anses vara fel.  
 
När man som uppsatsförfattare hittar ett intresseområde eller ett specifikt ämne som man under 
en längre eller kortare tid studerar väcks alltid tanken och, åtminstone har det gjort så hos mig, en 
önskan om ytterligare fördjupning inom området. Jag har utan tvivel hittat min ”forskarnisch”, 
jag måste tillstå att jag brinner för hälsa och välfärd i alla dess tänkbara former, men kanske 
framför allt i relation till samhälle och med governmentality som teori. Som framtida studier 
skulle jag kunna tänka mig flertalet olika inriktningar, men om jag ska hålla kvar fokus här och nu 
så finns det naturligtvis, hos mig, en tanke om att det skulle kunna göras en större undersökning 
med denna uppsats som utgångspunkt. Jag skulle vilja lägga mer fokus på vad som händer med 
dem som ses som missanpassade eller icke anpassningsbara, vad händer med individen som blir 
exkluderad på grund av hälsan och vad speglar det egentligen för människosyn. Innebär en 
människosyn som den att vi menar att det finns människor som betingar ett högre värde än andra 
och då kanske framförallt i ett perspektiv utifrån rätten till rättvis vård och hjälp. Jag vet inte, men 
visst vore det intressant att få veta! 

                                                 
224 Se t.ex. Hirdman, Yvonne (2000) Att lägga livet till rätta, eller Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar, (1997) Kris i 
befolkningsfrågan, Nora: Bokförlaget Nya Doxa (nytryck på 1935 års upplaga)  
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Sammanfattning 
Föreliggande uppsats är en D-uppsats som leder till en magisterexamen i ämnet Samhälls- och 
Kulturanalys, (2005). En uppsats vars syfte är att utifrån styrningspraktiker och styrningsstrategier 
belysa hur individen styrs i sitt ”hälsotänk”. Ett sätt att tänka som, enligt författaren, kan leda till 
ytterligare styrning exemplifierat av kommunal verksamhet som fokuserar hälsa och ohälsa. 
Författaren har som metod använt sig av kvalitativa intervjuer och med en teoretisk ansats som 
fokuserar makt. Det empiriska materialet är till största delen bestående av sex semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer och analysen av studien görs i ett governmentalityperspektiv.  
 
Det område som studien granskar är Socsam och Rehabrådgivarna i Finspång och den av 
individen upplevda påverkan dessa verksamheter har på individens hälsa och livskvalitet utifrån 
en styrningsmentalitet. Socsam är en lagstadgad lokal försöksverksamhet, som leds av den 
politiska styrelsen, Finspångs Beställarförbund. Socsam har som uppgift haft att skapa ett 
samarbete mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring, där även 
länsarbetsnämnden kan ingå. Rehabrådgivarnas verksamhet, som är en del i Socsam, vänder sig 
till individer med en sjukskrivningslängd av mer än 28 dagar och verksamhetens huvuduppgift är 
att utifrån individens behov och speciella förutsättningar hitta behandlingsformer för att på så 
sätt hjälpa den sjukskrivne tillbaka till arbete så snart som möjligt.  
 
Utifrån governmentality som teori analyserar författaren verksamheterna, dels med utgångspunkt 
i individernas egen upplevelse och utsaga av hur de ser på Rehabrådgivarnas åtgärder i 
förhållande till den individuella hälsan och livskvaliteten, men också hur Socsam och 
Rehabrådgivningen som verksamhet kan analyseras utifrån governmentality och då mer specifikt 
som styrningspraktik i form av hälsopraktik och styrningsstrategi i form av hälsostrategi.  
 
Utifrån de i samhället rådande normer och regler skapas ett speciellt sätt att tänka om hälsa, ett 
”hälsotänk” som blir till en accepterad och legitim ”sanning” om vad hälsa är och hur man som 
individ uppnår denna hälsa. Författaren argumenterar för att det utifrån detta ”hälsotänk” skapas 
en hälsopraktik som leder till ett samhälleligt krav på individen att vara hälsosam och ta personligt 
ansvar för sin hälsa. Författaren menar vidare att de individer som inte, av någon anledning, 
klarar av att leva upp till detta krav, således kommer att betraktas som missanpassade. 
Följaktligen måste det till hälsostrategier som på ett övertalande sätt får individen att vilja göra de 
rätta valen. Författaren menar därför att Socsam kan sägas vara en sådan hälsostrategi och att 
Rehabrådgivningen ska ses som det praktiska verktyget för att implementera denna strategi.  
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Bilaga 1 
 
Vill du delta i min intervjuundersökning?    
 

Hej jag som skriver till dig heter Katarina Stenberg och är student på programmet Samhälls- och 
Kulturanalys vid Linköpings Universitet. Jag läser nu på mitt fjärde och sista år och under detta 
sista år ska jag som student göra ett examensarbete i form av en magisteruppsats. Att skriva en 
magisteruppsats innebär i mitt fall att jag ska genomföra en undersökning om ett område/ämne 
som intresserar mig och det resultat jag får fram, utifrån mitt syfte och min frågeställning, ska jag 
sedan redogöra för i en vetenskaplig uppsats.  
 
Mina intresseområden är hälsa och livskvalitet och utifrån dessa områden har jag valt att fokusera 
på Rehabrådgivarna.  Mitt syfte är att närmare studera om och i så fall hur Rehabrådgivarna har 
lett till ökad livskvalitet och eller ökad hälsa hos den enskilde individen.  
 
Jag vill nu fråga dig om du skulle kunna tänka dig att delta i min undersökning. Det jag vill är 
alltså att intervjua dig om dina upplevelser av Rehabrådgivarna och deras åtgärder i samband med 
din sjukskrivning. Ett deltagande skulle innebära att vi träffas ca: en timme för en intervju. Ditt 
deltagande är naturligtvis helt frivilligt och all information du delger mig kommer att behandlas 
helt konfidentiellt. Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till materialet.  Du kommer också, 
förutsatt att du vill, få ta del av det färdiga resultatet. Observera att ditt namn har tagits fram helt 
slumpmässigt.  
 
Om och när jag får besked, från Rehabrådgivarna, att du vill delta i min undersökning kommer 
jag att kontakta dig för att bestämma tid och plats för en intervju. Du kan räkna med att intervjun 
kommer att ske under senare delen av januari och senast i början av februari. Har du några 
funderingar kring vad det innebär att delta i undersökningen får du gärna höra av dig till mig. Jag 
hoppas att du kan tänka dig att träffa mig och delge mig dina upplevelser av Rehabrådgivarna.  
 

Vänligen Katarina Stenberg 
Telefon, hem: 
Mobil: 
E-post: 
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