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Abstract 

 

Due to the coronavirus outbreak in 2020 European countries have had to develop strategies for 

the sake of containing and controlling the spread of the virus. Measures taken by international 

political institutions, such as the EU, have only been supplementary while the main authority 

over the management during the pandemic has been in the hands of each European country, 

which in turn has led to diverging paths between strategies and governing based on either 

coercion or voluntary action. Sweden and the United Kingdom represent these different 

approaches where the former in the early days of the pandemic was portrayed as unique due to 

its strategy being based mostly on individuals following recommendations while the latter 

issued a nationwide lockdown in line with other European countries. The choice of either opting 

for a strict or lenient strategy ought to indicate the attitude toward individual responsibility, 

however by comparing Sweden to other European countries such as Germany, Italy and Spain 

and their respective strategies previous research has shown that the discourse around individual 

responsibility was similar despite the countries dissimilar approaches. The aim of this study is 

to contribute to the academic field on governmentality and individual responsibility in light of 

Covid-19 by comparing the Swedish and British strategies using a Foucauldian perspective in 

order to review what role the individual has been given in each strategy as well as highlighting 

key similarities and differences. 
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1. Inledning 

 

I början av mars 2020 blev Europa ett epicentrum för coronapandemin med ett stigande antal 

bekräftade fall och ett flertal europeiska länder införde därefter omfattande restriktioner och 

nedstängningar (WHO, 2022:20ff). EU fastslår i stadgan om de grundläggande rättigheterna 

under artikel 35 att skydd av medborgarnas hälsa ska säkerställas inom unionen, men att vården 

och hälsoskyddet i sig fastslås i nationell lagstiftning och praxis (Europeiska unionen, 

2012:402). Medlemsländerna har därmed behövt utforma egna strategier utifrån de nationella 

folkhälsoprogrammen och befintlig vägledning för akutberedskap (ECDC, 2022:2). Varje land 

i Europa, vare sig EU-medlem eller inte, har därmed behövt utforma såväl som implementera 

egna åtgärder och restriktioner. 

 

Grekland, Frankrike, Spanien och Italien är konkreta exempel på europeiska länder vars 

coronastrategier innefattat strikta restriktioner och samhälleliga nedstängningar, något som 

även var fallet i Storbritannien. Storbritannien planerade att i början av coronapandemin utgå 

från flockimmunitet och låta medborgarna uppnå immunitet genom exponering för viruset 

(Colfer, 2020:206). Däremot övergav Storbritannien den strategin tidigt och valde istället att 

införa restriktioner och stängde ned samhället i slutet av mars 2020. Medborgarna beordrades 

då att stanna hemma och endast lämna hemmet för att köpa mat eller av medicinska skäl (Brown 

m.fl., 2021:5). Till skillnad från Storbritannien som likt majoriteten av Europas länder stängde 

ned samhället på grund av det nya coronaviruset valde Sverige att förlita sig på mer frivilliga 

åtgärder. Sveriges strategi väckte dock reaktioner till följd av de förhållandevis milda 

restriktioner och strategin har varit ett hett debatterat ämne, framförallt i början av pandemin 

innan många av WHO:s rekommenderade åtgärder officiellt omsattes i praktiken i december 

2020 (Claeson & Hanson, 2021a:260; Claeson & Hanson, 2021b:1619). Myndigheten som 

ansvarar för den svenska folkhälsan, Folkhälsomyndigheten (FHM), har under pandemin 

utformat strategin och försvarat den trots kritiker som förespråkat ett striktare förhållningssätt 

men trots det slog FHM istället ett slag för åtgärder baserat på tilltro till individuellt ansvar 

(Claeson & Hanson, 2021b:1619).  

 

Coronapandemin har gett upphov till olika vägval i Europa gällande tvång eller frivillighet där 

Storbritannien och Sverige representerar två skilda sätt att hantera coronapandemin. Tidigare 
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forskning har försökt finna förklaringar till europeiska länders olikartade ageranden och pekar 

på betydelsen av nationella styrsystem och lagar. Den svenska strategin och dess starka tilltro 

till godvillighet och individuellt ansvarstagande har målats upp som unik och hänvisas till som 

ett resultat av det svenska politiska systemet (Petridou, 2020:154; Ludvigsson, 2020:2469). I 

kungörelsen om ny beslutad regeringsform framgår det i grundläggande fri- och rättigheter 

under §6 att svenska medborgare enligt lag skyddas mot kroppsliga ingrepp och intrång i den 

personliga integriteten, något som tidigare forskning menar ej har möjliggjort nedstängningar i 

Sverige (SFS 1974:152, 1 kap. §6; Ludvigsson, 2020:2464). 

 

Vägvalen torde indikera på europeiska länders inställning till individansvar, men tidigare 

forskning har även problematiserat den bilden en aning. Genom att jämföra 

riskkommunikationen i Sverige, Tyskland, Italien och Spanien har ett åberopande av 

individuellt ansvar noterats i samtliga länder trots olikartade strategier (Sjölander-Lindqvist 

m.fl., 2020:9ff). Förekomsten av individansvar under Covid-19 har tidigare studerats i relation 

till den brittiska strategin men då enbart med fokus på hur teknik och strategiska instrument 

använts för att främja individuellt ansvar och har inte studerats komparativt (Jayasinghe m.fl., 

2021:2189; Ahrens & Ferry, 2021:1340). Det svenska förhållningssättet till Covid-19 har 

tidigare jämförts med europeiska länder gällande aspekten av individens framställning i 

coronastrategin, men inte med den brittiska och det finns därmed utrymme att göra en 

jämförande studie av strategierna i Storbritannien och Sverige. Det finns sålunda en lucka i den 

tidigare forskningen som den här uppsatsen är tänkt att fylla genom att undersöka vilken roll 

individen tillskrivits i den svenska och brittiska coronastrategin i ljuset av Covid-19. 
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1.1 Syfte 

 

Sverige och Storbritannien står i kontrast till varandra och har i samband med coronavirusets 

spridning i Europa valt olika vägar i frågan om styrning. Genom en komparativ studie av den 

svenska och brittiska coronastrategin åsyftar uppsatsen att bidra till befintlig forskning om 

styrning och individansvar och har för avsikt att studera individens roll i Sveriges och 

Storbritanniens coronastrategier. De övergripande frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån 

och har för avsikt att besvara lyder som följande:  

 

 Vilken roll tillskrevs individen i den svenska respektive den brittiska coronastrategin? 

 

Vilka likheter och skillnader finns rådande individens roll i Sveriges och Storbritanniens 

coronastrategier? 
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2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

2.1.1 Coronastrategier i Europa 

 

Ansvaret att hantera coronapandemin har legat på de enskilda länderna i Europa där 

internationella politiska organ, som EU, inte haft befogenheter att utfärda en gemensam strategi 

för unionen (Forman & Mossialos, 2021:56) Utformandet av strategier har istället legat på 

länderna själva och i samband med coronapandemin har de gjort olika vägval gällande huruvida 

de ska ta till tvång eller frivillighet för att förhindra spridningen av SARS-CoV-2. 

 

Den svenska strategin har varit hett debatterad och har under pandemin kritiserats på grund av 

sin avsaknad av striktare åtgärder (Claesson & Hansson, 2021a:260, Zahariadis m.fl., 2021:59). 

Även om medborgarna i den svenska strategin uppmanats att jobba hemifrån och utbildningen 

från gymnasiet och uppåt förmanats att utföras på distans har inga strikta obligatoriska 

nedstängningar implementerats (Zahariadis m.fl, 2021:58f). Sverige har haft en mer liberal 

inställning med mildare åtgärder där den svenska strategin förlitat sig på frivillighet och 

rekommendationer samt riktlinjer som det svenska folket förväntas följa och ta eget ansvar 

(Zahariadis m.fl., 2021:61; Kuhlmann m.fl., 2021:562; Ludvigsson, 2020:2465; Sjölander-

Lindqvist m.fl., 2020:4).   

 

De övriga länderna i Norden tog däremot sina strategier i en annan riktning då Danmark, 

Finland och Norge alla införde nedstängningar, något som även Tyskland gjorde (Juranek m.fl., 

2021:513; Kuhlmann m.fl., 2021:557). Tysklands nedstängning var däremot inte lika åtstramad 

som många andra europeiska länders (Kuhlmann m.fl., 2021:563). Grekland, Frankrike, 

Spanien och Italien hade alla storskaliga nedstängningar där medborgare beordrades att stanna 

hemma och endast gå ut vid särskilda behov eller specialtillstånd (Zahariadis m.fl., 2021:53f; 

Kuhlmann m.fl., 2021:562f; Sjölander-Lindqvist m.fl., 2020:3f). Storbritannien planerade först 

att ha mildare restriktioner, likt det svenska svaret, men valde istället att införa en samhällelig 

nedstängning som majoriteten av länderna i Europa med stängda skolor, barer, caféer och 

restauranger (Colfer, 2020:206ff).   
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2.1.2 Betydelsen av styrsystem, myndigheters befogenheter och nationella 
lagar 

 

Frågan om varför europeiska länder agerat annorlunda under coronapandemin har den tidigare 

forskningen intresserat sig för och ett flertal empiriska studier har gjorts med avsikt att redogöra 

för orsaken bakom ländernas strategier. Petridou (2020:148) konstaterar att den svenska 

strategin ej varit ett resultat av geografiska eller kulturella faktorer då de skandinaviska länderna 

är lika Sverige i dessa avseenden och fortfarande förespråkade nedstängningar såväl som strikta 

restriktioner. För att begripliggöra den svenska strategins avvikande karaktär vänder sig 

Petridou (2020) till det decentraliserade styrsystemet. Relationen mellan politik och 

administration blir intressant i frågan om styrning då Sverige har ett stort antal autonoma 

myndigheter som besitter stor frihet och självständighet (Petridou, 2020:150). 

Decentraliseringen i Sverige innebär att kommuner lagligt delar makten med regeringen och 

ansvarar för lokala frågor, vilket med stor sannolikhet tros ha påverkat beslutsfattandet i 

pandemins tidiga skede (Ludvigsson, 2020:2464f; Winblad m.fl., 2022:49). Bylund & Packard 

(2021:1307) och Juranek m.fl. (2021:523) skriver inte uttryckligen om decentralisering men 

berör dess påverkan på den svenska strategin genom att redogöra för styrningssystemets 

oberoende myndigheter vilket enligt dem förklarar Sveriges politiska agerande under 

pandemin. Seing m.fl. (2021:13f) kommer fram till att Sverige och Danmark båda är 

välfärdsstater med liknande historia och statsystem men att en betydelsefull skillnad är 

myndigheternas befogenheter där den offentliga förvaltningen i Danmark, likt många länder, 

har ministerstyre där ministerier ansvarar för verksamheten. Det svenska systemet har däremot 

självständiga myndigheter utan ministerstyre och enskilda ministrar som kan ingripa i och styra 

deras arbete (Seing m.fl., 2021:11; Zahariadis m.fl., 2021:56) 

 

Även Zahariadis m.fl. (2021) och Kuhlmann m.fl. (2021) anser att styrsystemet är nyckeln för 

att förstå varför olika europeiska länder agerat som de gjort. Medan den svenska coronastrategin 

bevisligen är ett resultat av decentralisering är likväl strategierna i Grekland och Frankrike en 

produkt av centralisering där staten haft en väsentlig roll och eftersom byråkratin och 

förvaltningen är djupt centraliserad har den haft befogenhet att införa strikta restriktioner och 

nedstängningar (Zahariadis m.fl., 2021:56; Kuhlmann m.fl., 2021:564). 
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Colfer (2020) är likaså av åsikten att maktens utformning är betydande för utformningen av 

åtgärder för att hantera pandemin, men belyser i sin studie Storbritanniens politiska ageranden. 

Storbritannien är ett multinationellt land där regeringarna är decentraliserade vilket innebär 

både utmaningar och flexibilitet. Folkhälsan är något som de enskilda riksdelarna styr över och 

restriktioner samt regler har därmed varierat något mellan England, Nordirland, Skottland och 

Wales (Colfer: 2020:204; Basta & Henderson, 2021:298). Decentraliseringen handlar i 

Storbritannien om maktfördelningen från den brittiska centralregeringen till de enskilda 

ländernas egna regeringar som följaktligen har makten att bestämma i hälsofrågor (Basta & 

Henderson, 2021:298). Storbritanniens respons under pandemin var nationellt samordnat under 

den statliga myndigheten Public Health England men länderna i Storbritannien har dock kunnat 

styra åtgärderna beroende på de befintliga hälsosystemens kapacitet och kontext (Simões 

m.fl.,2021:1880). I Storbritannien finns det sålunda en form av decentralisering, men det 

handlar dock om en maktförskjutning från den brittiska centralregeringen till nationernas egna 

regeringar som har makten att styra i frågor relaterade till folkhälsan, och följaktligen inte en 

maktförskjutning från regeringen till olika myndigheter.   

 

Befintlig forskning pekar även på hur lagar beträffande rörelsefrihet har varit avgörande för 

utfallet för länders strategier. Storbritannien införde nödlagstiftningen Coronavirus act 2020 

som innebar ökad möjlighet för regeringarna i Storbritannien att kunna begränsa invånarnas 

rörlighet, de vill säga införa samhälleliga nedstängningar och förbjuda sammankomster och 

evenemang (Simões m.fl., 2021:1880). Kuhlmann m.fl. (2021:562) belyser hur liknande 

förmåga att begränsa medborgerlig rörelsefrihet har funnits i Tyskland och Frankrike som både 

upphävt grundläggande rättigheter för att kunna inskränka på rörelsefriheten som ett sätt att 

förhindra smittspridningen i landet. I Tyskland infördes även ett kontaktförbud som gjorde 

social distansering juridiskt bindande (Kuhlmann m.fl., 2021:563). I Sverige antogs 

pandemilagen som gav staten mer befogenheter i krishanteringen, men lagen gäller enbart en 

viss begränsning av individers rörelsefrihet och tillåter inte en samhällelig nedstängning. Den 

svenska grundlagen har föreskrivit rörelsefrihet och därmed har strategin, trots en tillfällig 

pandemilag, behövt förlita sig på rekommendationer som de svenska medborgarna 

förhoppningsvis tar till sig och följer (Ludvigsson, 2020:2464f). 
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2.1.3 Individansvar i europeiska coronastrategier 

 

Zahariadis m.fl. (2021) Kuhlmann m.fl. (2021) och Ludvigsson (2020) berör alla hur den 

svenska grundlagen och det svenska styrsystemet inneburit att den svenska strategin behövt 

förlita sig på rekommendationer och frivillighet där individer förväntas ta eget ansvar. 

Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020:8f) argumenterar därefter att kommunikationen till de svenska 

medborgarna från den dåvarande statsministern Stefan Löfven innefattande ett stort fokus på 

individuellt ansvar där medborgarna förväntades ta till sig rekommendationer och visa 

solidaritet då individens agerande presenterats som lösningen på coronapandemin.   

 

Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020:9) kommer fram till att individansvaret framgår i den svenska 

riskkommunikationen, men i sin analys jämförs också Sverige med Tyskland, Italien samt 

Spanien och liknande åberopande av individuellt ansvar har då noterats även dem länderna. Det 

finns skillnader till följd av de divergerande styrsystem där Tyskland, Italien och Spanien har 

kunnat begränsa sina medborgare och den svenska strategin har därmed enligt Sjölander-

Lindqvist m.fl. (2020:11) haft aningen mer betoning på individuellt ansvarstagande. Trots 

skillnaderna avser Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020:9) att diskursen kring individen som 

ansvarsfull aktör vars ageranden är avgörande för att ro bot på problemen under 

coronapandemin går att finna i samtliga länder som analysen utgår ifrån där lösningen på 

coronakrisen riktar sig både till individen såväl som det nationella kollektivet. 

 

I undersökningen av Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) ingår inte Storbritannien, men det finns 

dock studier som undersökt individansvaret i just Storbritannien. Jayasinghe m.fl. (2021:2194f) 

gör en dokumentanalys av vidtagna åtgärder i Storbritannien och fokuserar på hur teknik såväl 

som diverse statistiska instrument brukats i den brittiska strategin och menar att 

implementerandet av bland annat 2-metersreglen och statistik över dödstalen har inneburit ett 

främjande av individansvar och självstyre. Likt Jayasinghe m.fl. (2021) har Ahrens & Ferry 

(2021:1340) i sin undersökning av de dokumenterade åtgärderna i den brittiska strategin 

kommit fram till att befolkningen i Storbritannien fått en utökad ansvarsskyldighet på grund av 

tillämpandet av innovationer som uppkommit i samband med coronapandemin vilket bland 

annat innefattar social distansering och ansiktsmasker. 
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Den svenska strategin anses vara ett resultat av decentralisering och grundlagen om rörelsefrihet 

som inneburit att den i relation till andra europeiska länder haft en betydligt större betoning på 

individuellt ansvar. Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) utmanar däremot den bilden genom att 

studera diskursen kring individens ansvar i olika europeiska länder och menar att 

framställningen av medborgarna som ansvarsfulla aktörer går att finna även i Tyskland, Italien 

och Spanien. Jayasinghe m.fl. (2021) samt Ahrens & Ferry (2021) har förvisso studerat den 

brittiska coronastrategin och avser att individansvar går att finna i strategin men har enbart 

undersökt hur tekniska innovationer kan tänkas ha främjat individansvar. Det finns sålunda 

utrymme att bygga vidare på studier om individansvar under Covid-19 genom att jämföra den 

brittiska och svenska coronastrategin med avsikt att studera vilken roll individen tillskrivits i 

respektive strategi. 

 

2.2 Teori 

 

Ahrens & Ferry (2021), Jayasinghe m.fl. (2021) och Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) använder 

alla Michel Foucaults teori om styrning och makt för att studera individansvar, vilket också 

utgör det teoretiska ramverket för den här uppsatsen. Makt och styrning är tätt sammanvävda i 

det foucauldianska perspektivet och teorin om governmentality, även känt som teorin om 

regerendekonst/styrningsmentalitet. Foucault må ha varit en pionjär inom teorin men andra 

tänkare och forskare har bidragit till och utvecklat den. Uppsatsen utgår från teorin om 

governmentality och begreppen biomakt/biopolitik samt disciplinär makt såväl som begreppet 

responsibilisation. Responsibilisation används inte i tidigare studier som använder Foucaults 

teori om governmentality för att studera coronastrategier i Europa men anses här bidra till 

förståelsen av individens roll under coronapandemin. 

 

2.2.1 Governmentality 

 

Governmentality är teorin om den moderna statens sätt att styra på, där styrningen inte bara 

sker genom fysiskt tvång utan också med hjälp av kunskap och övertygelser som medborgarna 

förväntas omfamna för att sedan kunna styra över sig själva (Arnoldi, 2009:53f). Termen 

governmentality (gouvernmentalité) myntades första gången av Foucault under hans 

föreläsningar på Collège de France mellan 1978–1979 och användes för att beteckna den nya 

formen av styrning som uppkom i väst på 1700-talet och som därefter vuxit fram och kommit 
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att dominera (Bröckling m.fl., 2010:1; Arnoldi, 2009:53). Foucault noterade det han ansåg var 

början på en mer liberal styrning präglad av tanken om individuell frihet oberoende statlig 

inblandning. Dock menade Foucault att staten organiserar villkoren inom vilket medborgarna 

nyttjar sådana friheter. Frihet är därmed ett viktigt instrument för den liberala styrningen som 

inte direkt kan inbegripa i invånarnas liv men som indirekt kan framdriva beteenden i en 

önskvärd riktning (Bröckling m.fl., 2010:5f). Axelsson & Qvarsebo (2017:95) lyfter fram hur 

frihet är en produkt av styrningen och makten utövas inte längre enbart över eller mot 

befolkningen utan snarare även genom deras egen frihet utefter den moral och norm som råder. 

Makthavare bestämmer således riktningen för beteenden men har ingen auktoritär dominans 

över sina medborgare (Glenn, 2019:26). 

 

Dean, en frontfigur för utvecklandet av Foucaults tankar som bidragit till teorin om 

governmentality, menar att individer i den nya liberala styrningen betraktas som aktörer med 

egen agens kapabla till handling och tänkande vilket innebär att makthavare måste utgå ifrån 

och nyttja deras frihet för att uppnå sina mål (Dean, 1999:15f). Governmentality kan 

fortsättningsvis enligt Dean (1999:16) sägas innebära att styrningsmentaliteten, eller tankarna 

kring styrningen, formas utifrån den tro och kunskap som finns i samhället. Kunskap och 

expertis inom olika områden tillhandahålls av diverse experter vars tankar individer förväntas 

vända sig till för att därefter kunna styra över sig själva (Dean, 1999:6f). Dean (1999:31) berör 

även dimensionen av teknologier för styrning och beskriver hur styrningsteknologier avser 

vilka medel som staten tar till för att fullborda sin styrning, vilket kan innefatta allt från tekniska 

instrument till språkbruk. Styrningsteknologier avser därmed på vilket sätt och med vilka 

resurser eller verktyg som används för att främja självstyre. 

 

2.2.2 Biomakt/biopolitik 

 

Biomakt och biopolitik är två ord som båda används ombytligt och utgör ett begrepp nära 

förknippat med governmentality och går även att se som en del av den. Biomakten går generellt 

hand i hand med den större termen governmentality men medan den senare är mer komplex och 

kan omfatta flera sorters makt är biomakt specifikt den liberala indirekta styrningen av 

människors beteenden. I samband med liberalismens framväxt under 1700-talet och till följd av 

den förändrade synen på individen blev människors liv och existens ett objekt för styrning, 
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vilket är det biomakt/biopolitik som maktbegrepp inriktar sig på (Villadsen, 2015:149; Dean, 

1999:19; Bröckling m.fl., 2010:165).  

 

Den liberala utvecklingen och medborgarnas framträdande roll som styrningens nya fokus 

resulterade i en större vilja att förbättra medborgarnas livsvillkor (Glenn, 2019:24). Ömmandet 

för medborgarnas välbefinnande, både på individnivå och för populationen som helhet, har 

inneburit ett säkerställande av utbildning och välfärd men även hälsa (Villadsen, 2015:149; 

Dean, 1999:19f). Hälsa utgör ett viktigt biopolitiskt område påpekar Axelsson & Qvarsebo 

(2017:66) som beskriver hur upplysandet av hälsorisker med rökning och droganvändning är 

exempel på biopolitiska åtgärder. I en svensk kontext är Systembolaget och deras monopol på 

alkoholhaltiga drycker ett praktexempel på hur biomakten ter sig i verkligheten (Axelsson & 

Qvarsebo, 2017:66). Alkohol och droger anses vara saker som utgör en hotbild mot 

befolkningens hälsa och välbefinnande, något som biomakten har för avsikt att säkerställa i sitt 

maktövande av människan som levande varelse och därmed används åtgärder i form av 

informationsflöden om nämnda risker (Axelsson & Qvarsebo, 2017:61ff). I den här formen av 

maktutövning används också tidigare omnämnda styrningsteknologier som Dean (1999:31) 

skriver om och som omfattar redskap eller metoder som används för att individer ska styra sig 

själva. Biomakt/Biopolitik innebär därmed en form av maktutövning där objektet för styrningen 

är medborgarnas tillvaro och liv i syfte att skydda det, vilket är den sortens maktutövning som 

präglar teorin om governmentality och det nya sättet att styra som Foucault ansåg sig kunna se 

uppkomsten av i väst under 1700-talet. 

 

2.2.3 Disciplinär makt 

 

Foucault kunde urskilja olika sorters maktutövning där biomakten utgör en av dem. Teorin om 

governmentality är redogörelsen av att det finns olika typer av styrningsmentaliteter, med andra 

ord maktutövning, där biomakten är ett nytt sätt att styra under 1700-talet. En annan form av 

makt som står i kontrast till biomakten är den disciplinära makten där det är kroppen som utgör 

objektet för maktutövandet (Axelsson & Qvarsebo, 2017:52). Fastän biomakten och den 

disciplinära makten är två distinkta makttekniker är de i Foucaults mening tätt sammanvävda 

och relaterade där de två utgör olika nivåer som inte bör ses som separata företeelser utan 

således två aspekter av makt där den ena inte nödvändigtvis behöver utesluta den andra 

(Axelsson & Qvarsebo, 2017:.61f). Det som däremot utmärker disciplinär makt är inriktningen 
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på individens kropp. Den disciplinära makten kan beskrivas som en rad praktiker inom 

övervakning och handlar om makten över den mänskliga kroppen och dess inneboende krafter 

och kapaciteter (Dean, 1999:19; Villadsen, 2015:153). Som konstaterat av Axelsson & 

Qvarsebo (2017:54) är den disciplinära makten i synnerhet framträdande inom institutioner som 

fängelser eller arbetsplatser och skolor där individers kroppar styrs över och övervakas. Medan 

biomakten förutsatte styrning av människans existens och livet i sig är den disciplinära makten 

enligt Foucault en maktteknologi som inriktar sig på individens kropp i ett försök i att skapa 

fogliga kroppar i enighet med makthavares mål och önskningar (Axelsson & Qvarsebo, 

2017:52).   

 

2.2.4 Responsibilisation 

 

I litteraturen om governmentality förekommer slutligen även begreppet responsibilisation. 

Begreppet har inte någon lämplig svensk översättning och i fortsättningen används därmed den 

ursprungliga termen responsibilisation. Inom teorin om governmentality går det att som tidigare 

nämnt se hur individen fått allt mer frihet men också ansvar över sig själv samband med 

liberalismen. Responsibilisation handlar även det om den nya ansvarstagande individen, vilket 

utgör kärnan i teorin om governmentality men begreppet omfattar dessutom en annan 

dimension, nämligen processen inom vilket individen blir ansvarig för något den tidigare inte 

ansvarat för (Juhila m.fl., 2017:1). Juhila m.fl. (2017:1) lyfter fram O’Malleys redogörelse av 

begreppet där responsibilisation beskrivs som den process i vilket medborgare blir tilldelade ett 

ansvar som tidigare varit statens eller myndigheters skyldighet. Juhila m.fl. (2017:6ff) belyser 

därtill hur den ansvarsgörande processen inte enbart handlar om självförvaltning utan även hur 

det främjar ett aktivt medborgarskap där individer erhåller ett större samhällsansvar och görs 

delaktiga för det kollektiva välbefinnandet genom tillexempelvis, något som exemplifieras 

genom förekomsten av volontärarbete.  

 

Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) är av åsikten att Foucaults teori är användbart för att analysera 

individansvar och ett liknande resonemang finns även här och uppsatsen utgår därmed ifrån 

teorin om governmentality. Biomakt/biopolitik och disciplinär makt är två maktutövningar som 

likväl dem är aktuella för en analys av Sveriges och Storbritanniens coronastrategier där den 

förra vilar mer på att individer använder sin frihet på ett önskvärt sätt, de vill säga uppträder 

ansvarsfullt, medan den senare formen av makt direkt styr människors kroppar och 
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rörelsemönster. Begreppen är därmed intressanta för en analys av hur makten ser ut i länderna 

där den biopolitiska aspekten avser självstyre och den disciplinära tvång. Biomakt/biopolitik 

och disciplinär makt används dessutom i undersökningen av Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) 

vilket möjliggör en jämförelse av hur uppsatsens resultat förhåller sig till tidigare forskning. 

För denna uppsats används dock också begreppet responsibilisation vilket bedöms vara 

användbart för att studera processer i vilket individer görs ansvariga. Användandet av begreppet 

tillför även något nytt som inte återfinns i den tidigare forskningen som utgått från det 

foucauldianska perspektivet. 

 

2.3 Analysschema 

 

Foucaults teori om governmentality med betoning på begreppen biomakt/biopolitik, disciplinär 

makt och responsibilisation ligger följaktligen till grund för undersökningen och analysens 

utformning har formats av teorin. De olika formerna av maktutövning och den ansvarsgörande 

processen utgör utgångspunkten för analysen och är därmed de teman som ligger till grund för 

analysschemat undersökningen bygger på. Biomakt/biopolitik och disciplinär makt är som 

tidigare omnämnt två distinkta sorters maktutövning och för underökningen ska analysen se till 

vilken form av makt som används i strategierna. På ett liknande sätt omfattar den 

ansvarsgörande processen, som begreppet responsibilisation redogör för, både en individuell 

och en kollektiv dimension som likaså utgör skilda kategorier som ska undersökas i relation till 

coronastrategierna i Sverige och Storbritannien. Den övergripande tematiken med tillhörande 

kategorier utgör analysschemat som visas nedan i Tabell 1 för att göra det enklare att följa 

analysen. Analysschemat innehåller även de koder som utgörs av konkreta exempel på 

företeelser som är karaktäristiska för de olika kategorierna. Till exempelvis innebär 

förespråkandet av restriktioner, förbud eller tvång ett tecken på användandet av disciplinär makt 

och tolkningen av resten av analysschemat fungerar på samma sätt. 
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Tabell 1. Analysschema  

 

 

TEMAN  

 

 

 

              ANSVAR 

 

     

              MAKTUTÖVNING  

 

 

KATEGORIER 

 

 
INDIVIDUELLT 

ANSVAR  

 

 
KOLLEKTIVT 

ANSVAR 

 

 
BIOMAKT/ 

BIOPOLITIK 

 

 
DISCIPLINÄR 

MAKT 

 

 

KODER 

 

FÖRESPRÅKAR 

ATT INDIVIDEN 

BÖR VARA: 

 

ANSVARSFULL, 

FÖRSIKTIG, 

TÅLMODIG, 

UTHÅLLIG, & 

ALERT  

 

FÖRESPRÅKAR 

ATT INDIVIDEN 

BÖR VARA: 

 

UPPOFFRANDE, 

PÅLITLIG & 

HJÄLPSAM 

 

FÖRESPRÅKAR:  
 

REKOMMENDATIONER, 

EXPERTIS, 

INFORMATION, 

ANSIKTSMASKER & 

SMITTSPÅRNING 

 

FÖRESPRÅKAR: 

 
FÖRBUD, 

RESTRIKTIONER & 

TVÅNG  

 

Analysschemat har till stor del utgått från teorin om governmentality men har också formats i 

samspel med empirin. Medan skapandet av analysschemat med temata och kategorier till stor 

del varit teoridrivet har det även skett i relation till empirin, vilket framförallt gäller 

kodningsenheterna som uppkommit efter bearbetningen av det empiriska materialet där 

meningsfulla redogörelser som är representativa för kategorierna utgör koderna i 

analysschemat. Uppsatsen har därmed en abduktiv ansats där analysschemat vuxit fram genom 

ett växlande mellan teori och empiri istället för en strikt deduktiv eller induktiv ansats. 
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3. Material och metod 

 

3.1 Material 

 

Analysschemat har, som tidigare omnämnt, vuxit fram genom ett samspel mellan teorin om 

governmentality och empirin. Det empiriska materialet i fråga är inspelade pressträffar från 

Sverige och Storbritannien som hållits i länderna med anledning av coronapandemin. 

Presskonferenserna utgör det empiriska underlaget för undersökningen och inbegriper 

information om ländernas åtgärder under pandemin samt hur de omnämnda åtgärderna sedan 

förmedlats till medborgarna. Till skillnad från dokumenterade åtgärder i punktform kan 

pressträffarna tänkas innehålla jämförbar information om hur hanteringen av pandemin sett ut 

i de två europeiska länderna. Presskonferenser under Covid-19 har funnits i båda länderna och 

det finns fri tillgång till dem. I Sverige och Storbritannien har pressträffarna varit en viktig del 

i hanteringen av pandemin och har varit insatta på kontinuerlig basis, vilket underlättar en 

analys mellan dem och innebär att det finns mycket empiri till befogande. Dock betyder det 

stora omfånget av empiriskt material att ett urval är nödvändigt för genomförandet av en 

komparativ undersökning. 

 

Pandemin har i skrivande läge pågått mellan 2020–2022 och en avgränsning i tid behövs göras 

och den här uppsatsen kommer därav undersöka den första vågen under pandemin vilket avser 

perioden mellan mars och september 2020 (Socialstyrelsen, 2021:11). Som Claeson & Hanson 

(2021a:260) poängterar var den svenska strategin som mest iögonfallande i början av pandemin 

och tidsperioden upplevs därmed vara angeläget för analysen av Sverige och Storbritannien. 

Fastän valet att fokusera på den första vågen är ytterligare avgränsning nödvändig då den första 

vågen fortfarande är en relativt lång period med ett stort antal presskonferenser att välja mellan. 

Colfer (2020:208) påpekar att åtgärderna i Storbritannien varierat något mellan de nationerna 

men att Storbritannien stängde ner samhället 22 mars 2020 och under de följande två 

månaderna, april och maj, hade en hög smittspridning med omfattande restriktioner innan det i 

slutet av maj påbörjades en utfasning där mildare restriktioner introducerades inför sommaren 

2020, vilket innebär att perioden innan sommaren 2020 är mer intressant för analysen. 
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Pressträffar från mars, april och maj 2020 i Sverige och Storbritannien ligger till grund för 

analysen. Trots en redan omfattande avgränsning behövs vidare specificering och val av empiri 

göras. Storbritannien införde sin nedstängning i slutet av mars 2020 och hade sin första 

officiella presskonferens den 25 mars vilket gör det till en bra startpunkt för analysen. Därefter 

har pressträffar från början och slutet av april och maj valts ut och visas nedan i  

Tabell 2. Totalt kommer tio pressträffar att analyseras, vilket är fem från respektive land under 

samma tidpunkt under pandemins första våg. I Tabell 2 framgår de exakta datumen för 

pressträffarna samt vilka aktörer som varit delaktiga i dem och deras roller eller vilka 

myndigheter och organisationer de representerar. 

 

Tabell 2: Presskonferenser  

 

DATUM 

 

SVERIGE 

 

STORBRITANNIEN  

 

 

 

25 MARS 2020 

 

Presskonferens med Anders 

Tegnell, (FHM) Taha 

Alexandersson, Svante 

Werger (MSB), Georgios 

Kontorinis (Svenska 

Civilförsvarsförbundet), 

Martin Ärnlöv (Svenska 

Röda Korset) & Fredrik 

Lennartsson (Sveriges 

Kommuner och Regioner) 

Presskonferens med Boris 

Johnson (PM), Chris Whitty 

(Chief Medical Officer) & 

Patrick Vallance (Chief 

scientific adviser) 

 

 

8 APRIL 2020 

 

Presskonferens med Anders 

Tegnell (FHM), Johanna 

Sandwall (Socialstyrelsen) 

& Maria Bergstrand (MSB) 

Presskonferens med Rishi 

Sunak (Chancellor), 

Stepthen Powis (Medical 

director of the NHS) & 

Angelea McLean (Deputy 

government chief scientific 

adviser)  

 

 

29 APRIL 2020 

 

 

Presskonferens med Anders 

Tegnell (FHM), Taha 

Alexandersson 

(Socialstyrelsen), Svante 

Werger (MSB) & Thomas 

Lindén (Socialstyrelsen) 

 

Presskonferens med 

Dominic Raab, (Foreign 

secretary) Jonathan Van-

Tam (Deputy Cheif Medical 

Officer) & Yvonne Doyl 

(Public Health England) 
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4 MAJ 2020 

 

 

Presskonferens med Anders 

Tegnell (FHM), Malin 

Grape (FHM), Per Follin 

(Region Stockholm), Maria 

Remén (Region Sörmland), 

Karin Tegmark Wisell 

(FHM), Johanna Sandwall 

(Socialstyrelsen), Svante 

Werger (MSB) 

Presskonferens med Matt 

Hancock (Health and social 

care secretary), Jonathan 

Van-Tam (Deputy Cheif 

Medical Officer) & John 

Newton (Coordinator of the 

national testing effort) 

 

 

20 MAJ 2020 

 

Presskonferens med Anders 

Tegnell (FHM), Taha 

Alexandersson 

(Socialstyrelsen), Iréne 

Nilsson Carlsson 

(Socialstyrelsen), Gisela Öst 

(Malmö Stad) & Morgan 

Olofsson (MSB) 

 

Presskonferens med Oliver 

Dowden, (Secretary of state 

for digital, culture, media 

and sport) & Stephen Powis 

(Medical director of the 

NHS)  

 

Den 25 mars 2020 anses vara en god startpunkt för analysen och därefter har övriga pressträffar 

inträffat med drygt en halv månads mellanrum och redogör för både början på och slutet av 

april och maj. De sista presskonferenserna som studeras i analysen hölls den 20 maj 2020 

bedöms vara ett bra avslut för analysen då det utgör passerandet av det strikta förhållningsättet 

och början på nedtrappningsfasen för restriktionerna inför sommaren 2020. 

 

3.2 Metod 

 

För att studera styrning och förekomsten av individansvar under coronapandemin och besvara 

forskningsfrågorna gällande vilken roll individen fick i strategierna i Sverige och Storbritannien 

såväl som potentiella likheter och skillnader har uppsatsen kvalitativ innehållsanalys som 

metodologisk utgångspunkt. Eftersom syftet med uppsatsen är att se hur individens roll sett ut 

i ländernas hantering under pandemin är en kvalitativ metod relevant att utgå ifrån, och sker här 

i form av en kvalitativ innehållsanalys. Pressträffarna från Sverige och Storbritannien utgör 

studiens undersökningsobjekt och då innehållsanalys är en metod för kartläggningen av ett 

större empiriskt material anses den vara relevant för den här undersökningen (Boréus & 

Bergström, 2018:50f). Därefter är en innehållsanalys användbar i jämförande studier där syftet 

är att studera hur aktörer uttrycker sig eller hur saker kontureras i nationella kontexter (Boréus 

& Bergström, 2018:55). Då innehållsanalysen är en metod som lämpar sig för jämförelser av 
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beskrivningar och framställningar i olika sammanhang anses metoden fungera väl i relation till 

uppsatsen.  

 

Tidigare forskning som intresserats sig för att studera individens roll i coronastrategier bland 

Europas länder har gjort det genom antingen diskursanalys eller dokumentanalys och på så vis 

bidrar den här studien med annan metodologisk infallsvinkel som skiljer sig från tidigare 

forskning och tillför ett nytt sätt att studera framställningen av individen i europeiska 

coronastrategier. 

 

3.3 Metod- och materialdiskussion 

 

För att studera individens roll i coronastrategierna används här innehållsanalys som 

metodologisk utgångspunkt, dock skriver Boréus & Bergström (2018:79) att innehållsanalysen 

tenderar att begränsas till att enbart kunna studera det manifesta innehållet, de vill säga det 

explicit utskrivna, och bortser från det latenta, det underförstådda. Risken som finns vid 

användandet av innehållsanalysen är förbiseendet av det outtalade men detta gäller då främst 

eftersom vanligt förekommande empiriskt underlag för innehållsanalyser är textmaterial 

(Boréus & Bergström, 2018:79). Valet av empiri, vilket här är presskonferenser i videoformat, 

finner jag minimerar den risken och gör det möjligt att både kunna se till det manifesta och 

latenta innehållet i det empiriska materialet. Genom att använda en innehållsanalys för att 

jämföra de inspelade pressträffarna från länderna går det följaktligen att studera det som 

uttryckligen sägs men samtidigt även outtalade budskap som förekommit och synts under 

presskonferenserna. 

 

För att besvara forskningsfrågan görs här en innehållsanalys, till skillnad från tidigare forskning 

med liknande utsaga, vilket till exempelvis är fallet med studien av Sjölander-Lindqvist m.fl. 

(2020) som istället gör en diskursanalys för att jämföra förekomsten av individansvar i Sverige, 

Tyskland, Italien och Spanien. Foucault är nära förknippad med diskursanalysen som i hans 

mening bedöms vara effektiv i analyser av frågor relaterade till makt och styrning (Axelsson & 

Qvarsebo, 2017:134). Då uppsatsen använder sig av Foucaults teori om governmentality och 

att liknande tidigare haft diskursanalysen som metod skulle det likväl kunna vara relevant att 

använda här. Undersökningen av Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) har däremot empiriskt 
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underlag i form av stats- och regeringschefers tal till sina nationer vilket är mer beskrivande 

och passar för en analys av diskurser, till skillnad från den här uppsatsens empiri bestående av 

pressträffar. För genomförandet av en innehållsanalys är tidningstexter och dylikt vanligt 

förekommande empiriskt underlag men i den här studien utgörs det empiriska underlaget av 

inspelade pressträffar, viket även det lämpar sig för metoden då massmedier är en annan viktig 

form av empiri som kan användas för innehållsanalyser (Boréus & Bergström, 2018:56). 

Presskonferenserna må vara mer målande än dokumenterade åtgärder men de är fortfarande 

inte i samma nivå som tv-sända tal till nationen. En diskursanalys upplevs inte vara fördelaktigt 

i relation till det valda materialet och på grund av det väljer jag istället att göra en 

innehållsanalys för att besvara forskningsfrågorna. Avslutningsvis vänder jag mig återigen till 

innehållsanalysens lämplighet för jämförande studier och dess effektivitet för kartläggning av 

mönster i större material vilket anses vara passande för att jämföra innehållet i ett flertal 

pressträffar från två olika europeiska länder. Jag gör således bedömningen att innehållsanalysen 

som metod för att analysera coronastrategierna i Sverige och Storbritannien är adekvat.   

 

Det finns full medvetenhet kring ovissheten i valet av pressträffar och att det med stor 

sannolikhet inte är optimalt samt att det finns risk att förbise material som skulle kunna vara 

relevant för analysen. Även om uppsatsen avgränsat sig till att studera den första vågen med 

fokus på de första tre månaderna, de vill säga mars, april och maj, finns det fortfarande ett flertal 

presskonferenser att välja mellan. En fullständig analys av hanteringen av Covid-19 under mars, 

april och maj förutsätter en bearbetning av alla pressträffar under perioden, något som det inte 

i den här uppsatsen finns utrymme till då pressträffarna i länderna inrättats nästintill varje dag 

och utgör ett stort empiriskt underlag. Det behövs således ett urval och det finns möjligen en 

mer lämplig urvalsprocess men här har jag tagit beslutet att utgå från den 25 mars 2020 och 

sedan ha uppskattningsvis lika stora mellanrum mellan varje pressträff. Startpunkten för 

analysen är slutet av mars och följande pressträffarna är från början och slutet av de två 

nästkommande månaderna. Presskonferenser har visserligen anordnats nästintill dagligen i 

Sverige och Storbritannien, men inte varje dag och längden på presskonferenserna har också 

varierat. För genomförandet av uppsatsen bedöms likvärdigt empiriskt underlag från länderna 

vara viktigt och att pressträffarna infallit vid samma tidpunkt med en någorlunda liknande längd 

är grundläggande faktorer som styrt valet av empiriskt material.  
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4. Resultat 

 

Pressträffar som hållits den 25 mars, 8 april, 29 april, 4 maj och 20 maj utgör empirin för 

uppsatsen och här redogörs resultatet från undersökningen vilket redovisas utifrån de teman 

som återfinns i analysschemat, de vill säga maktutövning och ansvar. Resultatet framförs 

genom att se till hur maktutövningen sett ut i respektive land under perioden mellan mars-maj 

2020 och detsamma görs därefter med fokus på hur ansvaret i de två länderna tett sig under den 

valda perioden för underökningen. Det som ska undersökas och forskningsfrågorna som ska 

besvaras lyder för tydlighetens skull som följande: 

 

Vilken roll tillskrevs individen i den svenska respektive den brittiska coronastrategin? 

 

Vilka likheter och skillnader finns rådande individens roll i Sveriges och Storbritanniens 

coronastrategier? 

 

4.1 Maktutövning i coronastrategin 

 

4.1.1 Sverige 

 

Under presskonferensen den 25 mars redogjorde statsepidemiologen på FHM, Anders Tegnell, 

för den svenska strategin och de generella åtgärderna som skulle vidtas med anledning av det 

nya coronaviruset (Folkhälsomyndigheten, 2020e). De presenterade åtgärderna som framfördes 

under pressträffen 25 mars inkluderade bland annat förbud mot stora sammankomster och 

uppmaningen att gymnasieskolor såväl som högre lärosäten bör bedriva undervisning på distans 

(Folkhälsomyndigheten, 2020e). Under presskonferensen den 25 mars framgår det att strategin 

under pandemins början gick ut på att minska smittspridningen genom att förbjuda stora 

sammankomster och införa distansundervisning, något som tyder på ingripanden i form av 

disciplinär makt där tanken har varit att förhindra ett större antal människor från att fysiskt 

träffas (Folkhälsomyndigheten, 2020e). 

 

Trots att det i den svenska strategin förekommit åtgärder som visat på disciplinär makt med 

restriktioner och förbud som varit tänkta att begränsa människors möjlighet att samlas och 
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sprida vidare smittan har dock en överväldigande del av den svenska strategin som presenterats 

under pressträffarna varit av biopolitisk karaktär. Under pressträffen från den 25 mars 

presenterade FHM diverse råd och rekommendationer som innebar att svenska medborgare 

torde “stanna hemma om man är sjuk”, “fundera över resor” och framhåller även att det är “bra 

att jobba hemifrån” (Folkhälsomyndigheten, 2020e). Rekommendationer har därefter varit ett 

konstant inslag i den svenska strategin där omnämnda förmaningar återkommit under 

presskonferenserna från april och maj. Svenska medborgare har upprepade gånger uppmanats 

att stanna hemma om hen är sjuk samt följa andra råd som FHM ger, vilket bland annat har 

omfattat upprätthållandet av god hygien och avståendet från onödiga resor 

(Folkhälsomyndigheten, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d). I pressträffarna från 8 april, 29 april och 

20 maj tillråds individer att de “bör dra ned på sina sociala kontakter” och “avstå sociala 

sammanhang” (Folkhälsomyndigheten, 2020a; 2020b; 2020d). Genomgående för den svenska 

strategin som har presenterats i samtliga presskonferenser är tillämpandet av rekommendationer 

istället för restriktioner, något som indikerar på ett mer biopolitiskt maktutövande där 

styrningen riktar sig till individens existens och sker genom framhållandet av önskvärda 

beteenden. Styrningen ter sig på så vis att det är befolkningens liv och vanor som ska ändras på 

för säkerställandet av folkhälsan och individer uppmanas därmed att följa FHM:s råd. Den 

svenska strategin har sedermera till stor del förlitat sig på information som medel för att 

fullborda styrningen under början av coronapandemin. 

 

Som vi berättat om tidigare har vi också ett särskilt regeringsuppdrag som handlar om att 

bromsa smittspridningen och begränsa samhällskonsekvenser genom att det finns tydlig 

myndighetsinformation som når alla […] Enkelt uttryckt består uppdraget av tre delar: en 

bred informationssatsning, annonser, filmer, radio/reklam. För det andra ett stort antal 

samarbeten för att nå de som inte nås via de breda kanalerna. Vi samarbetar med 

pensionärsorganisationer och trossamfund […] för det tredje, aktiviteter som syftar till att 

se till att myndigheternas information är samordnad, och det kan handla om de 

myndighetsgemensamma pressträffarna och det handlar om krisinformation.se som en 

samlad ingång för alla myndigheters information (Svante Werger, 29 april 2020). 

 

Att information var en viktig aspekt av den svenska strategin synliggörs i citeringen ovan av 

Svante Werger från pressträffen den 29 april och betoningen på informationens betydelse för 
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hanteringen av pandemin har även uppkommit i andra presskonferenser från de första tre 

månaderna (Folkhälsomyndigheten, 2020b).  

 

Bra tydlig information till medarbetare och chefer om basal hygien, skyddsutrustning, 

tydliga budskap i affischer och filmer samt översatta till andra språk har visat sig vara 

framgångsrikt (Gisela Öst, 20 maj 2020). 

 

Att nå ut med väsentlig information och rekommendationer har visat sig ha varit en stor del av 

myndigheternas arbete där målet varit att befolkningen ska ta till sig råden. Viljan att sprida 

aktuell information synliggörs även det i presskonferenserna som alla börjar med en kort 

genomgång av smittläget, både i världen men också i Sverige, med hänvisning till statistik samt 

redogörelser för vilka beteenden som individer förväntas anamma genom utrop om att “kom 

ihåg allihopa att ta till råden” samt “att vi tillsammans ska ändra vårt beteende”. Det blir också 

tydligt att FHM har för avsikt att informationen som ges ska vara tillgänglig till en så stor del 

av befolkningen som möjligt genom inkluderandet av teckentolk som alltid syns i bild och som 

sedermera tecknar det som sägs under pressträffarna (Folkhälsomyndigheten, 2020a; 2020b; 

2020c; 2020d, 2020e).  

 

Information har alltså varit en viktig styrningsteknologi i den svenska strategin och något annat 

som likväl framgått i pressträffarna är hänvisandet till experter och deras vederbörliga expertis 

som individer har manats att vända sig till vid frågor och funderingar i samband med Covid-

29. På frågan under pressträffen den 25 mars gällande riskgrupper och hur personer med 

diabetes ska tänka svarar Anders Tegnell att personer över 70 år tillhör riskgruppen för Covid-

19, men att andra med diabetes kan vara i riskgrupp och främst “bör ha en dialog med sin läkare 

för att få vetskap om hur de ska agera” (Folkhälsomyndigheten, 2020e). Tilltron till expertis 

och hänvisandet till den visar sig åter under presskonferensen den 4 maj där FHM återigen 

refererar till “expertgrupper” i frågan om antikroppar och immunitet (Folkhälsomyndigheten, 

2020c).  

 

För att ändå samla ihop den kunskap som finns vad gäller serologiska analyser, de vill säga 

påvisning av antikroppar gav vi ett uppdrag till en expertgrupp att samla ihop kunskapsläget 

för att kunna presentera det vi kan extrahera från nuläget […] Professor Jan Albert är här 
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idag och kan också bistå med att svara på frågor kring serologier och antikroppssvar (Karin 

Tegmark Wisell, 4 maj 2020). 

 

Den svenska strategin är påvisligen främst förankrad i en biopolitisk maktutövning där det 

framgår att individers beteenden behöver förändras för att Sverige ska kunna hantera 

coronapandemin och när människor sedan vidtar råden prisas deras insatser. Ansvariga 

myndigheter har velat att medborgarna ska använda sin frihet för att agera på ett förmånligt sätt 

och vänder sig till storskalig såväl som inkluderande informationsflöde.  Myndigheterna råder 

också den svenska befolkningen att konsultera olika experter för information om hur de ska 

förhålla sig till det nya coronaviruset. Det finns dock en annan biopolitisk aspekt i den svenska 

strategin som går bortom faran som just Covid-19 utgör för befolkningen hälsa. 

Biopolitik/biomakt avser styrningen av människors tillvaro i syfte att skydda den och i Sveriges 

presskonferenser finns det en vilja att i vis mån begränsa smittspridningen men också lindra 

andra effekter som coronapandemin kan ha på den svenska folkhälsan. Anders Tegnell utryckte 

under pressträffen den 29 april att “Den typen av social distansering som vi infört i Sverige har 

betydligt mindre sidoeffekter än andra länder” i frågan om det svenska förhållningsättet till 

psykisk ohälsa och självmord i samband med pandemin (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Under 

presskonferensen den 8 april var Tegnell också positivt inställd till att individer tränar och 

motionerar “men gör det säkert” (Folkhälsomyndigheten, 2020a).  

 

I den svenska strategin har under perioden mars-maj haft vissa inslag av disciplinär makt med 

restriktioner mot större folksamlingar funnits men strategin har främst visat på en 

styrningsmentalitet av biopolitisk karaktär där styrningen riktar sig mot individers beteenden 

som de förväntas ändra på genom att följa rekommendationer och råd via experter samt 

informationsflöden och på det sättet styra sig själva. 

 

4.1.2 Storbritannien 

 

Storbritannien inledde en omfattande nedstängning av samhället i slutet av mars 2020 vilket i 

sig är ett tydligt agerande av disciplinärt maktutövande men den formen av maktutövande gör 

sig likväl synlig under presskonferenserna och kommunikationen om strategin till 

medborgarna. Den 25 mars yttrade den dåvarande premiärministern Boris Johnson att “people 
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must stay at home – unless they have one of the reasons we have set out” och hans uttalande 

avslutades i samma anda med ytterligare en påminnelse om att brittiska invånare ska “stay at 

home” (GOV, 2020e). I den brittiska strategin har det lagts betydligt större vikt vid förbud och 

restriktioner, vilket även var fallet under april månad där det på nytt framfördes att medborgarna 

ska stanna hemma och endast lämna sina hem om det är absolut nödvändigt för att skydda den 

brittiska sjukvården och därtill rädda liv (GOV, 2020c). 

 

In order to monitor our progress, we are establishing a new COVID Alert Level System, 

with five levels, each relating to the level of threat posed by the virus. The alert level will 

be based primarily on the R-value and the number of coronavirus cases. And in turn that 

alert level will determine the level of social distancing measures in place. The lower the 

level the fewer the measures; the higher the level the stricter the measures (Oliver 

Downden, 20 maj 2020). 

 

Utifrån Oliver Downdens utlåtande under pressträffen 20 maj går det att urskilja hur reglerna i 

Storbritannien påverkats av den allmänna smittspridningen i landet där restriktionerna blivit 

hårdare i samband med högre andel smittade bland befolkningen. Den 20 maj presenterades 

dock också planen att trappa ned på restriktionerna inför sommaren och att Storbritannien 

förberedde sig för att “begin to allow people to go back to normal life” (GOV, 2020b). Det finns 

här ett mer påvisat förbud och en styrning riktad mot individers kroppar och en 

styrningsmentalitet innehållande åtgärder baserade på regler och förbud i ett försökt att 

begränsa de brittiska medborgarnas rörelsefrihet. Trots strikta regler har det även funnits viss 

biomakt/biopolitik i strategin då individer i Storbritannien vid sidan av förbuden också 

förmanas att ha pli på sig själva och således idka självstyre. Det fanns under pressträffen 29 

april ett prisande av individer som gjort ändringar i sitt beteende, “sacrifices”, för att inte 

överväldiga NHS med en förhoppning att brittiska medborgare fortsätter göra uppoffringar för 

att Storbritannien ska klara av pandemin (GOV, 2020c). Den 20 maj förespråkade Oliver 

Downden att medborgarna borde omfamna särskilda beteenden som att “work at home if you 

can”, “limit contact with other people”, “washing your hands regularly” samt “wearing a face 

covering when in enclosed spaces where it’s difficult to be socially distant” (GOV, 2020b). Här 

riktar sig styrningen mot medborgarna och deras uppföranden där dem förväntas ta till sig råden 

i sin vardag och därtill styra över sig själva. För att befolkningen ska bete sig i linje med vad 
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ansvariga myndigheter i Storbritannien önskar används i den brittiska strategin innovationer 

som till exempelvis ansiktsmasker, men därtill också smittspårning genom appen “Track and 

Trace”. 

 

From tomorrow, we will begin to pilot test, track and trace on the Isle of Wight, starting 

with health professionals and rolling out this week to all citizens […] If you become unwell 

with COVID symptoms, you inform the NHS via the app. Other users who you’ve had 

significant contact within the last few days will then be sent an alert by the NHS, along 

with advice about what to do. A test-ordering function will then be built in […] Please 

download the app to protect the NHS and save lives (Matt Hancock, 4 maj 2020).   

Tanken var att utveckla en app som individer skulle använda i sin vardag och lanserandet av 

appen går att se som ett sätt för den brittiska staten att kunna styra medborgarna på avstånd. 

Smittspårningsappen, användning av ansiktsmasker och test för hemmabruk är alla medel,  

Med andra ord styrningsteknologier, som är avsedda att användas av befolkningen för att främja 

ett önskvärt beteende. Ett biopolitiskt maktutövande omfattar därtill information om särskilda 

risker och även det har varit en del av den brittiska strategin under coronapandemin första tre 

månader där statistik över dödstal och det generella läget i landet redovisas i samtliga 

pressträffar med undantag för den som hölls den 25 mars (GOV, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d). 

Därtill har även expertis och diverse experters råd brukats i Storbritannien där ansvariga 

myndigheter under pressträffen den 8 april sagt att de har “followed the latest scientific advice” 

(GOV, 2020a). Även från den första presskonferensen 25 mars framkommer det att 

myndigheterna i utformandet av strategin förlitat sig på experter och menar att Storbritannien 

och dess respektive invånare ska lyssna på det dem säger eftersom den är utformad i linje med 

den bästa expertisen (GOV, 2020e). Genomgående för de brittiska pressträffarna är hänvisandet 

till hur den brittiska strategin varit utformad “according to the best scientific and medical advice 

in the world” eller att åtgärder tagits vid rätt tidpunkt utifrån “scientific and medical evidence” 

som ett sätt att rättfärdiga den och ge brittiska medborgare en anledning att ha tillit till den 

(GOV, 2020c; 2020a). De härleder därmed sin strategi till expertis som brittiska medborgare 

ska lyssna till och hyllar därefter dem som tagit till sig råden, något som bland annat framgår i 

pressträffen från 20 maj där de anför att “the british people have complied with the information 

they’ve been given” (GOV, 2020b).  
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När det kommer till styrningsmentalitet i Storbritannien går det att se hur fastän strategin 

kännetecknats av disciplinär makt har det funnits en biopolitisk dimension av den. En stor del 

av strategin har utgjort ett direkt ingripande över människors rörelsefrihet genom förbud och 

restriktioner men det har också funnits biomakt/biopolitik där styrningen också har haft för 

avsikt att medborgarna ska idka självstyre och förändra sitt uppförande genom innovationer 

som implementerats för att uppmana individer att agera på ett specifikt sätt som möjliggjort 

indirekt styrning på distans. 

 

4.2 Ansvar i coronastrategin  

 

4.2.1 Sverige 

 

Redan i implementerandet av mer biopolitiska åtgärder sätts individen i en mer ansvarsfull 

position där de uppmanas att styra sig själva men i den svenska strategin går det även att utgöra 

ett desto mer explicit ansvarsgörande. Under pandemins första tre månader har ett stort ansvar 

tilldelats svenska individer där Anders Tegnell den 25 mars försvarar den svenska strategins 

mer frivilliga förhållningssätt genom att peka på hur svenska medborgare är “ansvarsfulla” i 

sitt sätt att ta hand om sig själva och undvika kontakt med andra människor 

(Folkhälsomyndigheten, 2020e). Morgan Olofsson valde att under presskonferensen den 20 maj 

hylla "folk som saker för sig själva och för varandra”. Mycket har handlat om att individer blivit 

ansvariga för sin egen hälsa men coronapandemin har däremot även gett upphov till att 

medborgare fått ett större ansvar för varandra, något som bland annat synliggörs i yttranden 

under samtliga presskonferenser som till exempelvis “Det ställer krav att hjälpa till”, 

“människors vilja att hjälpa till och bidra”, “fortsätt hjälpa till och var en del av lösningen” och 

“tillsammans kan vi minska smittan” (Folkhälsomyndigheten, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 

2020e). Svante Werger anförde även den 25 mars hur coronapandemins uppkomst gett uttryck 

för vad han ser som “en samhällsmobilisering av människors kraft och vilja att hjälpa till i 

samhällets hantering av en svår situation” (Folkhälsomyndigheten, 2020e). “Vi har en hackande 

kurva men tittar man på medelvärdet ser man att det går mycket sakta nedåt och det är förstås 

helt beroende av alla insatser folk här i landet gör” konstaterade också Tegnell under 

presskonferensen den 20 maj (Folkhälsomyndigheten, 2020d). I den svenska strategin 
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presenterad under de samhällsgemensamma presskonferenserna i Sverige går det således att 

urskilja ett vädjande om att svenska medborgare önskas vara hjälpsamma och göra uppoffringar 

i sitt leverne för att Sverige som land ska ta sig igenom coronapandemin.   

 

Frivilliga resursgrupper som finns i mer än hälften av Sveriges kommuner, de består av 

utbildade frivilliga som under kommunal regim är ett stöd för samhället i samband med 

kriser eller andra extraordinära händelser […] Det kan vara kommunikationsinsatser, 

informationsstöd i äldreomsorg, medmänskligt stöd helt enkelt, administration och 

tolkhjälp vilket fungerar som extra armar och ben för kommunerna. Några konkreta 

exempel där (sic) vi redan idag har är leverans av livsmedel och receptfria läkemedel 

(Georgios Kontorinis, 25 mars 2020). 

 

Georgios Kontorinis redogör under pressträffen 25 mars för vikten av frivilliga resursgrupper 

vars hjälp utgör ett stöd för kommunen genom utförandet av diverse tjänster som till exempelvis 

leverans av läkemedel och livsmedel men också visad medmänsklighet i en svår tid 

(Folkhälsomyndigheten, 2020e). Betoningen på frivillighet och att människor ska hjälpa 

varandra under pandemin återkommer sedan i lanseringen av en ny arbetsmodell som ett flertal 

organisationer tillsammans lanserade i början av pandemin och belyser under pressträffen den 

25 mars (Folkhälsomyndigheten, 2020e). 

 

Rädda barnen, Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner, Riksidrottsförbundet och Svenska 

kyrkan och dess församlingar har därmed skapat en modell där vi i samverkan med en 

kommun kommer kunna mobilisera lokala frivilliga, alltså som är kända på orten eller som 

är kända på platsen för att göra den här typen av stödinsatser i ett läge där det antingen inte 

finns en frivillig resursgrupp eller där den inte fungerar på ett optimalt sätt (Martin Ärnlöv, 

25 mars 2020). 

 

Trycket på kommunerna har ökat och riskerar att öka än mer nu när äldre och andra 

riskgrupper behöver hjälp med matinköp och andra tjänster i samband då de måste stanna 

hemma. Kommuner behöver avlastning med uppdraget att ge stöd och förutsättningar för 

dessa som måste stanna hemma med enklare tjänster […] Det är ungefär 1,5 miljoner 

personer som är över 70 år och vi ser en risk att dessa skulle behöva vända sig till en redan 
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hårt ansträngd hemtjänst som också belastas nu av höga sjukskrivningstal, det är med den 

bakgrunden vi från SKR tog kontakt med Röda Korset för att inleda diskussionerna – kan 

vi hitta ett sätt att få till det här tillsammans […] Det är oerhört glädjande, både värdefullt 

för de som behöver det och en välkommen avlastning för kommuner och en manifestation 

för att vi samlar oss tillsammans (Fredrik Lennartsson, 25 mars 2020). 

 

Martin Ärnlöv och Fredrik Lennartsson beskriver både den modell vilket bygger på 

mobiliseringen av frivilliga som kan bistå med tjänster för att hjälpa äldre samt andra personer 

i riskgrupper som behöver stanna hemma, något som dem ser behövs till följd av en hårt 

belastad hemtjänst. Modellen som presenteras ger uttryck för en ansvarsförflyttning där 

enskilda individer förväntas ta en större roll i omhändertagandet av sina medmänniskor, ett 

ansvar som tidigare legat hos kommunen.  

 

Den svenska strategin som presenterades under pressträffarna utgör därmed en ansvarsgörande 

process där den svenska individen uppmålats som ansvarsfulla och förväntats ta ansvar för sin 

egen hälsa. Individen har däremot inte bara blivit ansvarig för sig själv utan vid sidan av den 

svenska strategins förutsättande av att individer är adekvata i sitt sätt att distansera sig från 

andra och undvika smitta för sin egen hälsas skull görs de också ansvariga för den allmänna 

folkhälsan. Individer har följaktligen blivit tilldelade ett större ansvarsområde där de önskas 

uppträda ansvarsfullt och vara hjälpsamma och att bistå med hjälp i form av köp av livsmedel 

samt medicin, tjänster som främst ska tillhandahållas av kommuner och hemtjänsten. I samband 

med Covid-19 har de dock behövt förlita sig allt mer på att frivilliga individer tar ett större 

ansvar och hjälper till genom att ta hand om varandra. 

 

4.2.2 Storbritannien 

 

Den 29 april talade Dominic Raab för att det finns ett ljus i slutet av tunneln, men att brittiska 

medborgare behöver vara “patient” och “careful” för att minimera risken som Covid-19 utgör 

(GOV, 2020c). Förutom att ansvariga myndigheter under pressträffarna förespråkas det att 

individen skulle vara försiktig och tålmodig manade de även individer att “remain vigilant” och 

vara “alert” under coronapandemin (GOV, 2020b). Att vara “alert” är något som i den brittiska 

strategin syftar till att individen har koll på vad som gäller och i stor utsträckning försöker 
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stanna hemma, undvika sociala kontakter och håller avstånd såväl som anammar andra åtgärder 

och under pressträffen 20 maj läggs det tonvikt vid att människor i Storbritannien “stays alert 

and follows the rules” (GOV, 2020b). Under pressträffen den 20 maj talar de för att om alla 

individer behöver vara alerta samt följa reglerna och på det viset går det att “continue to save 

lives, and livelihoods, as we begin as a nation to recover from coronavirus” (GOV, 2020b).  

 

Fastän det går att finna ett åberopande av att individer ska vara försiktiga, uthålliga och alerta 

genom att följa reglerna finns också en betoning på att det är i nationens bästa. Samtliga 

presskonferenser börjar med att de som håller i pressträffen går fram till sina respektive podium 

iklädda budskapen “Stay Home, Protect the NHS, Save Lives” och “Stay Alert, Control the 

Virus, Save Lives” (GOV, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e). Pressträffarna avser att bidra 

med information till medborgarna och budskapen på podiet riktar sig följaktligen till den 

brittiska individen och i budskapet finns uppmaningen om att rädda liv. Det finns därmed ett 

vädjande till individen att ta till sig information och regler för att i sin tur kunna skydda den 

kollektiva folkhälsan, något som även uttrycks i uttalanden som “protect your own life, but also 

your community”, “we will get through it together”, “we depend on each other” och “people at 

home can save lives by following the guidance” (GOV, 2020a; 2020c; 2020d; 2020e). 

Föregående uttalanden kan ses som ett anspelande på att individer ska vara solidariska och 

värna om varandras hälsa vid sidan av sig egen.  

 

Nearly everyone in the country will know someone who has been affected – friends, family, 

neighbours, collegues. This is a terrible virus that respects no boundaries of status or 

geography or vocation. But we are not facing it alone. We are all taking part in a collective 

national effort to protect the vulnerable and each other, to secure our public services, and 

to save lives. This endeavour is underpinned by an important, simple idea – that we depend 

on each other. When you need it, when you fall on hard times, we will all, as one society, 

be there for you (Rishi Sunak, 8 april 2020). 

 

Rishi Sunaks förmanande, tillsammans med övriga uttalanden, om att brittiska medborgare inte 

bara ska skydda sig själva utan även värna för och bevara kollektivets välmående tyder på att 

individen fått mer ansvar till följd av coronapandemins utbrott då medborgarna förväntas ta 

hand om varandra och rädda liv genom att agera på ett önskvärt sätt. Sedermera går det att 
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utgöra mer konkreta uppmaningar som anspelar på det kollektiva ansvaret individen har där 

myndigheterna aktivt uppmuntrar det volontärarbete som stundtals utförts i samband med 

coronapandemin.   

 

I also want to offer a special thank you to everyone who has now volunteered to help the 

NHS. When we launched the appeal last night we hoped to get 250,000 over a few days. 

But I can tell you that in just 24 hours 405,000 people have responded to the call. They will 

be driving medicines from pharmacies to patients. They will be bringing patients home 

from hospital. Very importantly they’ll be making regular phone calls to check on and 

support people who are staying on their own at home. And they will be absolutely crucial 

in the fight against the virus (Boris Johnson, 25 mars 2020).   

 

Den dåvarande premiärministern Boris Johnson talade under presskonferensen den 25 mars om 

utropet efter frivilliga som kunde stå i tjänst till den brittiska sjukvården och hjälpa till med 

diverse tjänster, som inkluderar att leverera medicin, hjälpa folk att komma hem från sjukhusen 

eller se till hur folk som är ensamma mår. Ansvariga myndigheter omfamnar volontärarbetet 

som ett viktigt sätt för att Storbritannien, och brittiska NHS, ska kunna klara av coronakrisen 

och likväl har frågan om volontärarbete lyfts vid andra presskonferenser. Den 8 april betonar 

Rishi Sunak hur en av Storbritanniens främsta styrkor är samhället och belyser 

välgörenhetssektorn. “Charities are on the front line of fighting the coronavirus, and others 

provide critical services and support to vulnerable people and communities” säger Sunak när 

han presenterar det stödpaket som den brittiska regeringen tänker ge till välgörenhetssektorn 

som Sunak säger "have never been more needed than they are now” och är “the unsung heroes 

looking after the vulnerable and holding together our social fabric” (GOV, 2020a). I Rishi 

Sunaks tal om välgörenhet råder det ingen direkt uppmaning om att medborgarna ska engagera 

sig i volontärarbete men lovordar det arbete volontärarbetare utfört under pandemin och menar 

att det är något som påminner oss om att “we depend on each other” (GOV, 2020a). “When we 

look back on coronavirus, one of the things we’ll remember is the incredible contribution made 

by so many people” advocerade därtill även Oliver Downden för under pressträffen den 20 maj 

(GOV, 2020b). Anledningen till att Storbritannien klarar av krisen och succesivt kan börja lätta 

på restriktionerna avser därefter Downden är “thanks to the hard work and sacrifices of the 

British people in this lockdown” (GOV, 2020b). I Downdens utlåtande finns det en hyllning till 
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brittiska individer som gjort uppoffringar i sin vardag för att Storbritannien ska kunna hantera 

pandemin och den uppoffrande individen målas följaktligen upp som önskvärt i den brittiska 

strategin. Istället för att staten ska försäkra medborgarnas hälsa och välbefinnande läggs ett 

större ansvar på frivilliga aktörer och diverse välgörenhetsorganisationer som i samband med 

coronapandemin förväntas ta ett större samhälleligt ansvar för att skydda varandra. 

 

När det kommer till individens ansvar i den brittiska strategin har den ansvarsgörande processen 

i Storbritannien tett sig på så vis att den brittiska medborgaren har förväntats skydda sin egen 

hälsa och beskrivs som försiktiga, uthålliga och alerta. Dock tycks den brittiska individen gjorts 

ansvarig över inte bara sig själv utan även allmänheten då ansvariga myndigheter lagt stor vikt 

vid att medborgare ska skydda varandra. Den brittiska strategin och pressträffarna understryker 

därtill betydelsen av välgörenhet och frivillighet som ett sätt för brittiska medborgare att ta 

ansvar för det brittiska kollektivet och visa solidaritet gentemot sina medmänniskor. 

 



31 

5. Slutsatser 

 

Till följd av coronavirusets uppkomst och spridning i Europa har Sverige och Storbritannien 

vidtagit olikartade strategier, men vilken roll har individen tillskrivits i Sverige och 

Storbritannien i samband med coronapandemin? Utifrån ländernas pressträffar som hållits 

under våren 2020 framgår det att individen, i båda länderna, framställts som en ansvarsfull 

medborgare som förväntats styra över sig själv men har också fått rollen som god medmänniska 

vars ansvar också innefattar den kollektiva folkhälsan. I Sverige och Storbritannien har 

individen därmed tillskrivits rollen som självstyrande och det har även gått att notera en 

ansvarsgörande process där individen fått ett allt större ansvar där de ska ta hand om sitt eget 

välmående men också göra uppoffringar och frivilligt ställa upp och bistå med tjänster till andra.  

 

Vilka likheter och skillnader har då funnits rådande individens roll i ländernas coronastrategier? 

I respektive strategi har det förekommit både maktutövning av disciplinär makt och 

biomakt/biopolitik. Under presskonferenserna i Sverige och Storbritannien har förespråkandet 

av både “restriktioner” funnits som en del av ett disciplinärt maktutövande i strategierna såväl 

som “rekommendationer” och “expertis” vilket är en styrningsmentalitet av biopolitisk 

karaktär. En likhet mellan Sverige och Storbritannien har således varit förekomsten av både 

disciplinär makt och biomakt/biopolitik. Den brittiska strategin har likt den svenska avsett att 

individer under coronapandemin behöver ändra sitt beteende för att landet ska kunna hantera 

coronapandemin och likväl framdrivit individuellt självstyre i en förmånlig riktning enligt vad 

dem anser vara nödvändigt för att förhindra smittspridningen. Medborgarna i Sverige och 

Storbritannien har därtill ombetts styra över sig själva och lita på landets strategi utifrån 

befintlig expertis. Att likheter rådande styrningsmentalitet i länderna finns finner stöd för och 

bygger vidare på studien av Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) där ett likartat resultat fanns i 

jämförelsen av Sverige med Tyskland, Italien och Spanien. 

 

Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) kommer i sin studie däremot fram till att det även fanns 

skillnader mellan olika europeiska länder vad gäller förekomsten av biomakt/biopolitik där den 

svenska strategin i jämförelse förlitade sig mer på biopolitiska åtgärder, något som även är fallet 

i den här undersökningen. Det biopolitiska åtgärderna i Sverige har också visat sig ta andra 

aspekter av folkhälsan i beaktande då Tegnell redogjorde för en potentiell nedstängnings 
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negativa effekter på medborgares psykiska hälsa. Fastän coronastrategierna i Sverige och 

Storbritannien innehållit maktutövning av både disciplinär och biopolitisk karaktär har den 

brittiska i större utsträckning präglats av disciplinär makt och den svenska av biopolitisk makt. 

Den här åtskillnaden är däremot att förvänta med tanke på tidigare forskning som fastslått att 

Sverige på grund av sitt styrsystem inte har kunnat införa en samhällelig nedstängning till 

skillnad från Storbritannien. En annan skillnad rådande det biopolitiska maktutövandet i 

länderna är de olika medlen som använts för att främja självstyre. Meningsbärande enheter i 

form av “rekommendationer” och “expertis” har funnits i båda strategierna men medan det i 

den svenska strategin går att se hur “information” varit viktigt medel för styrningen medan den 

brittiska istället använts sig av “ansiktsmasker” och “smittspårning”. Samtliga är koder som 

tyder på ett biopolitiskt maktutövande men det går därmed att finna en distinktion mellan 

länderna gällande medlen de vidtagit för att skifta befolkningens beteendemönster. Den svenska 

strategin har främst gjort en stor informationssatsning medan den brittiska snarare slått ett slag 

för innovationer som ansiktsmasker eller “smittspårningsappar”, något som tidigare forskning 

av Ahrens & Ferry (2021) och Jayasinghe m.fl. (2021) observerat men här blir det tydligt att 

styrningsteknologierna utgör en konkret distinktion mellan länderna.  

 

Vid sidan av olikheter beträffande hur biomakten tett sig i länderna finns det likväl en skillnad 

i hur individen beskrivs i länderna. Under presskonferenserna i Sverige attribuerats som 

“ansvarsfull” medan de brittiska pressträffarna dikterat att “försiktig”, uthållig” och “alert” är 

önskvärda egenskaper. Även om det skiljer sig mellan länderna i vilka ord som använts för att 

skildra hur medborgare bör agera anspelar samtliga beskrivningar på hur individen behöver 

agera på ett särskilt vis och ha pli på sig själv. I Sverige och Storbritannien går det även att se 

hur strategierna inbegripit en process där individen har blivit moraliskt ansvarig för att värna 

om varandra och i båda fallen görs det genom ett uppmuntrande av frivilligt volontärarbete. 

Den svenska strategin visar på vad det som i det foucauldianska perspektivet beskrivs som 

responsibilisation genom redogörelsen av en ny arbetsmodell som går ut på att svenska 

medborgare ska hjälpa kommunen och utföra tjänster som att köpa livsmedel och medicin. På 

ett liknande sätt har den brittiska regeringen uppmanat individer i Storbritannien att utföra 

volontärarbete och hjälpa den brittiska sjukvården med tjänster som att leverera medicin och 

vara ett allmänt stöd för utsatta grupper. I strategierna har det därmed funnits en likartad 

ansvarsgörande process där individen tilldelats ett nytt ansvar över kollektivet, något som också 
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Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) påpekat men som likväl blir synligt i jämförandet av Sverige 

och Storbritannien. Till skillnad från tidigare forskning har dock användandet av begreppet 

responsibilisation i den här undersökningen möjliggjort en djupare förståelse av just hur 

individen gjorts ansvarig för själv och kollektivet. Även här finns det några smärre skillnader 

där den brittiska strategin lagt större vikt vid att individer också ska vara pålitliga stöd åt 

varandra men det övergripande fenomenet har varit densamma, de vill säga att individen vid 

sidan av ansvaret för sig själv blivit ansvarig för sina medmänniskor.  

 

Sammantaget har det funnits skillnader rådande styrningsmentaliteten i länderna vad gäller 

maktutövning och medel för att främja självstyre men trots det har individens roll tett sig på ett 

liknande sätt i både Sverige och Storbritannien. Den här uppsatsen har syftat till att undersöka 

vilken roll individen tillskrivits i den svenska respektive den brittiska strategin och genom att 

studera pressträffarna under pandemins första tre månader har det gått att se hur individen 

tilldelats rollen som ansvarsfull aktör vars ansvarighet är att styra över sig själv på ett förmånligt 

vis, inte bara för att skydda sin egen hälsa men också för samhällets kollektiva välmående. I 

linje med den studien av Sjölander-Lindqvist m.fl. (2020) som noterade att det fanns likheter 

mellan den svenska strategins åberopande av individuellt ansvar och andra europeiska länder 

har den här undersökningen visat på hur det även är fallet med Storbritannien. Trots olikartade 

strategier och vägval under pandemin där den svenska associerats med individansvar har 

jämförandet av presskonferenserna visat på att individuellt ansvar likväl varit en del av den 

brittiska strategin. Den svenska strategin har inte nödvändigtvis tillskrivit individen en mer 

framstående roll utan lyser snarare med sin frånvaro av disciplinär maktutövning i relation till 

den brittiska, något som inte det svenska styrsystemet och grundlagen bevisligen ej möjliggjort. 

Sverige och Storbritannien representerar två divergerande sätt att hantera coronapandemin på i 

Europa och valet av strategi torde ha varit en indikation på inställningen till individuellt ansvar 

men trots skillnader länderna emellan har uppsatsen sammanfattningsvis påvisat hur bådas 

strategier opererat genom frivillighet och individuell ansvarighet. Enligt teorin om 

governmentality innebär styrning inte längre uteslutande tvång och kontroll utan innefattar en 

liberal indirekt styrningsmentalitet, vilket slutligen har återfunnits i Sverige och Storbritannien 

där individen tillskrivits rollen som självstyrande och ansvarig, både för sig själv och för 

kollektivet, i ljuset av Covid-19. 
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