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❙ ❙ I denna bok analyserar författaren ett
antal statliga utredningar från 1930-talet
och fram till 1990-talet i syfte att kritiskt
granska de uppfattningar om hälsofräm-
jande arbete som rått genom åren. För-
fattaren är verksam inom det friskvårds-
pedagogiska programmet vid Högsko-
lan Gävle-Sandviken och har skrivit en
licentiat- och en doktorsavhandling i
ämnet, vilka boken bygger på.

Snabbt svep över några decennier
Boken börjar med den redan väl analy-
serade och ofta häcklade Myrdalska be-
folkningskommissionen. Den gör ett
snabbt svep över några decennier med
nedslag i bl a Höjers utredning om den
öppna hälso- och sjukvården (1948) och
Hälso- och sjukvårdsutredningen (1979),
och slutar med 1980-talets Cancerkom-
mitté och Tobakskommitté. En kort
framåtblick görs också i anslutning till
den (då) pågående Nationella folkhälso-
kommittén.

För tung text för den breda målgruppen
Boken sägs vända sig till studenter på
grundläggande nivåer inom bl a folkhäl-
sovetenskapliga och hälsopedagogiska
utbildningar, samt även på folkhögsko-
lor och studieförbund. För en så bred
målgrupp är boken alltför tyngd av den
typ av specialiserad terminologi man
brukar finna på kultursidorna (diskursiv
praktik, postmodernism, subjektifika-
tionsprocess, antiessentialistiskt makt-
begrepp). Den långa raden av hänvis-
ningar till olika staliga offentliga utred-
ningar (SOU) gör också texten bitvis

tung, det kan bli ett tiotal olika SOU som
nämns på en sida, och citaten från olika
utredningstexter är inte alltid njutbara att
läsa. 

Diskursanalys utan förankring
Att få en överblick över hur hälsofrågor
har hanterats över ett antal decennier kan
vara intressant, och en del av författarens
analyser är det lätt att instämma i. För-
fattarens arbetssätt sägs vara »diskursa-
nalys«, men som sådan blir den något
hängande i luften. Det görs ingen kopp-
ling till andra idéhistoriska strömningar.
Det görs nästan ingen uppföljning av
vad utredningarna ledde fram till. För-
fattaren analyserar ett språkbruk och
menar, enligt Foucaults modell, att han
därigenom synliggör den människosyn,
den samhällssyn och de värderingar som
präglade tidsandan. Inte helt oväntat
kommer han fram till att utredningssprå-
ket i hög grad har präglats av utveck-
lingsoptimism, en tro på att människors
liv och beteenden går att påverka med
samhälleliga insatser och en tro på att
hälsa och välbefinnande huvudsakligen
främjas av rationalism och vetenskapli-
ga metoder. Man frågar sig vad alterna-
tiven skulle vara. 

Ovetenskapligt intryck
Författaren erkänner i inledningen att
han är kluven i sin inställning till väl-
färdssamhället. Vi har visserligen fått
det bättre, men det finns också starka
manipulativa mekanismer i samhället.
Med denna utgångspunkt är det inte för-
vånande att de urval och tolkningar som
författaren gör till helt övervägande del
handlar om att staten och landstingen
under hela 1900-talet strävat efter ökad
kontroll och styrning av medborgarna,
såväl deras levnadsvanor som deras till-
gång till hälso- och sjukvård. Han näm-
ner visserligen att det också finns for-
muleringar av »frigörande« karaktär,
men dessa starkt värdeladdade sätt att ci-
tera och analysera text känns oveten-
skapliga, för att komma från ett avhand-
lingsarbete.

Urvalet ett problem
Avgränsning och urval är ett centralt
problem i denna typ av textanalys. För-
fattaren nämner detta inledningsvis och
säger också att han medvetet har uteläm-
nat alkoholpolitiken. Att han också har
utelämnat trafikpolitik, miljöpolitik och
smittskyddsfrågor nämner han dock
inte. Däremot analyserar och diskuterar
han en del sjukvårdspolitiska frågor som
inte har med hälsoupplysning/friskvård
att göra, såsom organiseringen av sjuk-
husens öppenvårdsmottagningar och
kvacksalverilagen. Den senare sägs syf-
ta till att »utöka det offentligas och den

etablerade västerländska naturveten-
skapliga medicinens kontroll över fäl-
tet«.  

Avslutar med dagens folkhälsoarbete
I det avslutande kapitlet beskriver han
hur det pågående arbetet med folkhälso-
mål har både en frigörande dimension
(bl a målet om ökad jämlikhet) och en
manipulerande dimension (målen om
rökvanor, kostvanor, m m), och han an-
tyder, utan att närmare utveckla det, att
en ny diskurs om hälsofrågor är på väg
att formeras.

Oseriös analys
Sammanfattningsvis har jag svårt att se
denna bok som en seriös analys av häl-
so- och sjukvårdspolitiska texter under
1900-talet. Därtill är den alltför rapso-
disk och präglad av författarens värde-
ringar. Att offentliga utredningar präg-
las av tidsandan ligger i deras natur. Och
det är lätt att idag raljera över formule-
ringar om arvshygien, skolans karak-
tärsfostrande roll och tron på omfattande
hälsokontroller som ett effektivt sätt att
förebygga sjukdomar. Men när fria skol-
måltider, Kvacksalverilagen och an-
strängningar för att minska tobaksrök-
ningen blir exempel på samhällets kon-
troll över människors levnadsvanor und-
rar man vart författaren vill komma.

Rättelse
I nr 5/01 angavs tyvärr felaktig utgivare
och utgivningsort i recensionen av Har-
ry Boströms och Helena Dahlgrens bok
Placebo. Boken gavs ut i Stockholm av
Liber AB och SBU.

Vidare bör påpekas att recensionen av
Klinisk socialmedicin i samma nummer av
LT hade försetts med en missvisande
rubrik: »Dags att återuppliva svensk so-
cialmedicin«. Det som avsågs av recen-
senten var att det var dags att återuppli-
va svensk klinisk socialmedicin.


