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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur bilden av ett välfärdssamhälle förändras 

när en komponent som BB läggs ner. Vi avsåg också undersöka hur känslan för 

ansvar förändrades med en sådan händelse. Studien använde sig av 

semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur blivande föräldrar i Sollefteå 

ställer sig till välfärd och ansvar. Som analysmetod valdes innehållsanalys för att 

koda och kategorisera de transkriberade intervjuerna för att kunna se samband 

och mönster. Teori om välfärdsmodeller och individualisering användes som 

stöd när tolkningen av resultaten skulle göras. Det slutliga resultatet visade att 

tilliten till staten efter nedläggningen av BB hade minskat så pass mycket att den 

socialdemokratiska välfärdsmodellen vi använt oss av därför inte var adekvat för 

blivande föräldrar i Sollefteå. Känslan av att själv behöva ta ansvar för sådant 

som tidigare inte varit individens skyldighet ökade. Med detta kunde det också 

konstateras att otryggheten i Sollefteå ökat. 

 

 

Nyckelord: Välfärd, Individualisering, BB, Sollefteå 
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1 Introduktion 

Då studiens område är välfärd och individualisering så krävs för att genomföra den, först en 

förståelse av begreppen. Gällande välfärden kommer ett starkt underlag att presenteras, eftersom 

välfärd är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt och betyda väldigt mycket. Efter en 

introduktion till hur välfärdsbegreppet uppdagades i Sverige presenteras de samhällsproblem 

som gjort att denna studie kommit till. 

1.1 Bakgrund 

Året var 1928 när den dåvarande partiledaren för socialdemokraterna, Per Albin Hansson, 

beskrev begreppet Folkhemmet. Ideologin handlar om att Sverige var ett hem för alla 

medborgare. Detta innebar att alla skulle vara lika i samhället, det vill säga att ingen skulle vara 

mer privilegierad än någon annan. Hansson framförde att ingen medborgare skulle utnyttja någon 

annan till fördel för sig själv. Nedbrytning och utjämning av ekonomiska och sociala skillnader 

skulle ske. I folkhemmets Sverige skulle ord som likhet, omtanke och hjälpsamhet göras till 

vardag för alla medborgare. Tanken var att genom jämställdhet och en ständig klasskamp i syfte 

att jämna ut skillnaderna mellan medborgarna, öka produktiviteten och likaså den ekonomiska 

tillväxten och på så vis skapa ett mer effektivt samhälle. Detta skulle gälla för hela landet, både 

i städer och på landsbygden. Ett folkhem för alla var Hanssons ideologi (Larsson 2008: 60-64).  

1.2 Problemformulering 

Peter H Lindert är en ekonom som haft stor inverkan på den politiska debatten med sin bok 

Growing Public som översatts till svenska som Välfärdsstatens expansion. I denna bok går han 

igenom hur välfärden utvecklats och vuxit fram i olika länder. Av de tolv kapitel där han 

beskriver utvecklingen och jämför länder väljer han att i ett kapitel fokusera enbart på Sverige. 

Det han börjar med att skriva i detta kapitel är 
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För att hitta en arketypisk välfärdsstat – som den […] mästare eller som en 

bindgalen socialdemokrati – har tidningarna brukat vända sig till Sverige. Så 

Sverige får det bli (Lindert 2005: 318). 

Vidare går Lindert igenom att Sverige fått utstå kritik i omvärldens recensioner av den svenska 

välfärdsmodellen under perioden 1977-1998. Välfärdsmodellen blev syndabocken för att 

Sveriges ekonomi gick ner så drastiskt under denna period. Dock förundrades man sedan i många 

länder över Sveriges uppgång, trots att nedskärningarna under de svåra tiderna endast med en 

fjärdedel bestått av reduceringar inom välfärden (Lindert 2005: 319-322).  

Vad som i hög grad utmärker Sveriges välfärd är antalet yrkesverksamma kvinnor. Sverige har 

ett ovanligt högt antal yrkesverksamma kvinnor, och även i hög utsträckning många äldre som 

arbetar. Vad Lindert framhåller som orsaken till detta, är att Sverige satsat så mycket på 

förbättrad offentlig hälsovård, kvinnors löner, föräldraledighet och offentlig barnomsorg, vilket 

gett Sverige höga nettovinster (Lindert 2005: 339-346). Välfärden i Sverige anses alltså hålla 

hög standard idag tack vare de satsningar som gjorts inom dessa områden. 

Samtidigt som denna vision om välfärden i Sverige råder, ser man hur glesbygden blir utsatt för 

nedläggningar och bortprioriteringar på områden som påverkar välfärden i glesbygdkommuner. 

Västernorrland är ett län i södra Norrland med sex mindre kommuner (Härnösand, Ånge, 

Sollefteå, Örnsköldsvik, Timrå, Kramfors) och en större kommun (Sundsvall), där många 

verksamheter lagt ner i de sex mindre kommunerna, medan Sundsvall klarat sig. Beslut togs om 

att man skulle spara 160 miljoner inom specialistsjukvården i Härnösand och Sollefteå, där man 

valde att lägga ner kirurgin, ortopedin, kvinnosjukvård och BB. Även Mittuniversitetets sista 

kvarvarande verksamheter i Härnösand lades ner 2016. I Västernorrland har de statliga jobben 

minskat med 27 procent under tio år, där Ånge och Sollefteå är värst drabbat. I den partipolitiskt 

obundna socialistiska tidningen Clarte skriver Peter Sundborg: 

Samtidigt flyger alla tankar på solidaritet och gemensamt ansvar all världens väg. 

När inte ens staten förmår ta ett ansvar för att de egna arbetstillfällena fördelas 

rättvist över landet, varför ska då de enskilda kommunerna ta ansvar? (Sundborg 

2016) 
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Det finns dock ingen möjlighet för Sverige att i nuläget ta bort all verksamhet från glesbygden 

eftersom skogen, vattenkraften, gruvnäringen och turismen i stor utsträckning befinner sig i 

glesbygden (Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten 2008). Om dessa 

verksamheter ska gå runt krävs att personer ska kunna bo och leva på platserna där 

verksamheterna ligger, och för att personerna ska kunna bo och leva där krävs i sin tur en 

fungerande välfärd och ett tillräckligt utbud för att kunna locka de som annars flyttar därifrån. 

 Men samtidigt som man alltså kan se ett mönster i att myndigheter väljer att flytta ifrån mindre 

städer, händer samtidigt något med medborgarna: de flyttar också. Om man tittar på vart 

norrlänningar flyttar ser man att Stockholm, Uppsala samt Västra Götalands län är de platser dit 

de flyttar mest. Vad dessa platser har gemensamt är att de är större stadsområden. Västernorrland 

tillhör här ett av de tre län som minskat sin befolkning mest under åren 2004 till 2013 (Umeå 

kommun 2015). Det är framförallt ungdomar i åldern 20-29 år som flyttar utanför länsgränserna, 

och den största andelen är kvinnor. Det dessa unga generellt vill med sin utflyttning är att ta del 

av storstädernas utbud gällande arbete, kultur och mångfald (Boverket 2012). 

Om man då ska återgå till grundpelaren för en fungerande stad så bör man här titta på hur 

välfärden hanteras i dessa mindre städer. Som ett av de mest grundläggande fälten inom svensk 

välfärd står vård för alla (Lindert 2005: 339-346). Sollefteå, som är kommunen av intresse för 

denna studie, är en så kallad glesbygdskommun med 19 800 invånare varav 8 700 invånare i 

största tätorten (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). Just inom sjukvården har mycket hänt 

i Sollefteå de senaste åren. Oktober 2016 antog Landstinget Västernorrland förslaget om en 

omstrukturering av kvinnosjukvården, vilket innebar att förlossningen, kvinnosjukvårdens 

operationsverksamhet och slutna vård vid Sollefteå sjukhus stängdes permanent (Landstinget 

Västernorrland 2016). Samtidigt kunde man 2016 läsa att Sollefteå BB rankades som bäst i landet 

gällande bristningar vid förlossning av förstföderskor och omföderskor, grad III och IV samt 

tredje bäst på kejsarsnitt bland förstföderskor (Dagens Medicin).  

Det finns många svar på varför BB lagts ner. Ett av de svar som Landstinget själva gett är att det 

funnits en brist på personal, och att detta i sin tur lett till dyra stafettläkare och därmed blivit för 

kostsamt (Landstinget Västernorrland 2017). I media uppmärksammas gärna andra anledningar. 

Bland annat skrevs det om hur patientsäkerheten tryter när det sker så få förlossningar och 

personalen då inte får tillräckligt med erfarenhet inom “förlossningskonsten”. En annan 



 

7 
 

anledning som tagits upp är att det inte är ekonomiskt försvarbart. Man menar att eftersom det 

sker så få förlossningar går det inte runt (Öst 2016).  

Beslutet att stänga förlossningen medförde dock många upprörda röster runt om Sollefteå och 

den 30 januari 2017 startades en dygnet runt-ockupation av Sollefteås sjukhus som i skrivande 

stund (2017-06-05) fortfarande pågår (Sollefteå BB-ockupationen 2017).  

Den 26 oktober 2016 sammanträdde landstingsfullmäktige för att genomföra en omröstning av 

beslut gällande kvinnosjukvården i Västernorrland, där ett av tre alternativ handlade om att lägga 

ner Sollefteå förlossningsvård, akutvård och operationsverksamheten. Beslutsunderlaget 

diskuterades huruvida landstinget i Västernorrland kan balansera upp den osäkerhet i ekonomin 

som finns inom kvinnosjukvården. Förvaltningschefen skriver ett övervägande om beslutet att 

lägga ner förlossningen i BB och baserar sina åsikter på det som framkommit i diverse 

underlagsrapporter. Det förvaltningschefen konstaterar är att reseavståndet för patienterna 

kommer att öka, vilket är oundvikligt om förlossningen lägger ner. Sen kommer även ett ökat 

ansvar och mer förberedelser hos de berörda patienterna att behöva göras inför kommande 

förlossningar. Det förvaltningschefen även påpekar är att inledningsvis kommer antagligen 

patienterna uppleva en mer osäkerhet inför vården och det utbud som finns på respektive orter 

att finnas. Som lösning på situationen meddelar förvaltningschefen därefter att mer information 

och en bättre kommunikation mellan sjukvården och patienterna behöver finnas, och även mellan 

de olika orterna dit patienterna kommer åka i fortsättningen när förlossningen lägger ner i 

Sollefteå. En fördel med nedläggningen av förlossningsvården på Sollefteå sjukhus är att den 

expertkunskap som finns, går att nå på bestämda orter och därmed ökar en patientsäkerhet, trots 

att patienterna behöver åka flera mil. Att lägga ner stora delar av kvinnosjukvården i Sollefteå 

visar på att en besparing på drygt 15 miljoner kronor kan göras med en motivering att inga större 

förändringar behövs göras inom länsklinikens verksamhet på andra arbetsplatser vilket gör det 

möjligt att genomföra en nedläggning av förlossningen i Sollefteå (Landstinget 2016: 23-24).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

I många studier om individualisering och välfärd granskas frågan om varför en individualisering 

sker eller varför välfärd finns. Syftet med denna uppsats är dock ett nutida perspektiv där vi vill 

studera frågan om hur individualisering och välfärd ter sig i en kommun när ett statligt stöd tas 
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bort ur staden. Syftet är alltså att studera hur bilden av Sollefteå som välfärdssamhälle förändras 

i och med att en nedläggning av ett BB har skett och hur dessa förändringar relaterar till processer 

av individualisering. 

De frågor som formuleras för att besvara syftet lyder som följer: 

-  Hur har bilden av Sollefteå som ett välfärdssamhälle förändrats i och med nedläggningen 

av BB? 

- Upplever Sollefteåbor att dom har ett ökat ansvar efter att BB lades ner? 

2 Teori 

Valet av teorier kommer av att syftet med uppsatsen är att titta på bilden av ett välfärdssamhälle 

och om den bilden krackelerar när en viktig del av välfärden försvinner eller försämras i en 

kommun, samt att titta på hur känslan av ansvar för samhället i Sollefteå har påverkats av 

nedläggningen av BB.  

För att besvara frågan om bilden av välfärden förändrats kommer tre teoretiska välfärdsmodeller 

presenteras. Dessa kommer sedan jämföras med resultatet för att se om någon av modellerna 

stämmer in i Sollefteå efter nedläggningen av BB. De tre modeller som kommer presenteras är 

Gøsta Esping-Andersens teori (1990) om så kallade välfärdsregimer, Socialdemokraternas 

välfärdsmodell för 2017 samt Rothsteins teori om välfärdsstatens legitimitet (2010).  

Anledningen till att vi väljer att presentera tre olika teorier under begreppet välfärd, är för att de 

bidrar med olika vinklar av begreppet. Esping-Andersen har i sin teori om välfärdsregimer 

studerat världen och gjort grova generaliseringar av sammanlagt tre olika typer av 

välfärdsmodeller, varav den socialdemokratiska är den som kommer användas i denna uppsats. 

Välfärd presenteras alltså genom Esping-Andersen ur en global kontext. Socialdemokraternas 

välfärdsmodell används eftersom det är dem som har regeringsmakten under studiens 

genomförande, och det anses viktigt att få en nutida förståelse av begreppet i det samhälle som 

studien genomförs i. Sist bidrar Rothstein till en svensk teori om välfärd och vilka kriterier som 

finns för att människor ska känna legitimitet till staten. Denna teori ger en mer fördjupad bild av 

välfärden i Sverige än Esping-Andersens. Resultatet kan alltså genom Esping-Andersens teori 
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jämföras med den socialdemokratiska välfärdsmodellen ur ett globalt perspektiv, genom 

Socialdemokraternas välfärdsmodell jämföras ur ett nutida perspektiv och genom Rothsteins 

legitimitetskrav jämföras med hur Sollefteåborna upplever legitimitet till staten.  

För att kunna titta på förändrade mönster i ansvarskänslan används Zygmunt Baumans teori om 

individualisering (2002). Teorin innebär att vi har fått en ökad individuell frihet idag, och att 

detta är en risk för samhället som mekanism, då vi inte längre håller samman på samma sätt som 

tidigare. Teorin kommer att användas för att förstå och tolka den del av resultatet som har med 

ansvar att göra. 

2.1 Bilden av ett välfärdssamhälle 

2.1.1 Esping-Andersens tre välfärdsmodeller 

De tre välfärdsregimer som Esping-Andersen beskriver handlar om att kategorisera de olika 

regimer som råder i världen. Den första är den liberala välfärdsstaten och den saknar ofta ett 

socialt skyddsnät vilket gör att det kan vara svårt för medborgaren att få statlig hjälp. Den dualism 

som skapas inom välfärdsstaten är mellan väldigt fattiga medborgare som tar hjälp av staten och 

den rikare gruppen som kan ta del av den välfärd som marknaden erbjuder (Esping-Andersen 

1990: 26). 

Den andra kallar Esping-Andersen för den korporativa välfärdsstaten. Den är en konservativ 

regim som definieras utifrån klasstillhörighet. I länder med en korporativ välfärdsstat råder den 

traditionella bilden av kärnfamiljen där kvinnor ofta är hemmafruar (Esping-Andersen 1990: 27-

f). 

Den tredje är den socialdemokratiska välfärdsstaten. Denna beskriver Esping-Andersen utifrån 

att det finns ett utbrett socialt skyddsnät för medborgarna. Den socialdemokratiska 

välfärdsregimen riktar sig till alla medborgare oavsett klasstillhörighet, eftersom välfärdsstaten 

inte förespråkar en dualism mellan staten och marknaden utan hellre ser att alla medborgare ska 

ha samma rätt till samma tjänster. Tanken är då att staten inte tillåter att marknaden tar över dess 

roll. För att denna modell ska fungera behövs det att medborgare är med och påverkar och betalar 

skatt för att alla ska kunna använda sig av staten som system. Om den socialdemokratiska 

välfärden fungerar så är tanken att den både ska arbeta förebyggande och finnas som stöd om 
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något händer en medborgare. Även fast familjer kan hjälpa varandra så är tanken med systemet 

att medborgaren ska kunna vara oberoende sin familj och kunna luta sig mot ett fungerande 

välfärdssystem i samhället (Esping-Andersen 1990: 27-f). 

2.1.2 Välfärdsmodellen i Sverige 2017 

I Sverige får politiken sägas utgå från den nämnda välfärdsmodellen. Beroende på vilket parti 

som uttalar sig görs tolkningar av detta välfärdssamhälle. För att få en övergripande bild av hur 

välfärden definieras i dagens samhälle går det att använda en rad olika källor, både politiska men 

också politiskt obundna, alternativt debattartiklar eller myndigheters definitioner. För den här 

uppsatsen har det varit svårt att hitta den definition som anses mest rättvis och korrekt utifrån en 

politisk obunden diskussion kring begreppet välfärd. I helhet innebär välfärden både en förståelse 

för ekonomin och för vilka tjänster som medborgarna har möjlighet att ta del av. Det är en ständig 

diskussion i hur den procentandel som varje medborgare ska bidra med till välfärden, även blir 

till nytta för den enskilde. 

För mandatperioden i Sverige år 2014 till 2018 sitter socialdemokraterna vid makten och det är 

relevant att förstå vad för tjänster en medborgare har rätt till. Därför kommer utvalda delar av 

socialdemokraternas politiska program att redovisas, som går att koppla till bilden av ett 

välfärdssamhälle: 

• Välfärden i Sverige ska omfatta alla. Här vill socialdemokraterna arbeta för att minska 

segregationen som de upplever har ökat under åren. De menar också på att det finns 

områden där välfärden är otillräcklig, både när det kommer till resurser och användningen 

av dem. Det ska finnas en jämlikhet när det kommer till vård, omsorg och skola 

• Vård efter behov, där enbart hälsan ska avgöra när medborgarna får vård. Det ska inte gå 

att köpa sig före i kön, eller på andra sätt nyttja den privata ekonomin för att få ta del av 

vården 

• Vård i tid innebär ett patientkontrakt som innefattar alla delar inom hälso- och sjukvården. 

En patient ska kunna styra när vård ska ske. I kontraktet ska det även vara tydligt när och 

av vem vården ska ges av, även när det gäller eftervård och återbesök. 

Med dessa punkter ges vi alltså en förståelse för hur den välfärd vi förväntas leva efter idag ser 

ut (Socialdemokraterna 2017). 
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2.1.3 Välfärdsstatens legitimitet 

En forskare som gett sig in i studiet av statens uppgift är statsvetaren Bo Rothstein som i sin bok 

Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik (2010) gör en normativ 

motivering av vad staten bör göra, samt förklarar med hjälp av empiriskt grundade 

forskningsresultat vad staten kan göra. Vad som på ett intressant sätt bidrar till kunskap relevant 

för denna studie är hur Rothstein i sin analys lyfter konsekvenserna av individualiseringen för 

välfärden (Rothstein 2010). I diskussioner kring hur mycket välfärdsstaten ska täcka, finns 

kritiken att ett alltför heltäckande ansvar från statens sida gör att medborgarna lämnas till att 

kunna göra vad de vill, utan att själva behöva ta ansvar för sina handlingar. Denna kritik är dock 

riktad åt det håll där staten snarare gör en utbyggnad av olika välfärdsprogram till heltäckande 

lösningar på medborgarnas behov i olika livssituationer. Detta i sin tur leder till att solidariteten 

medborgare emellan inte längre behövs. Vad som blir en effekt av att medborgarna inte längre 

känner sammanhållning är att den politiska styrningen får mindre effekt. Utan känslan av 

solidariskt ansvar i samhället minskar statens tillit och därmed också makt. Man talar här om en 

förändring från kollektivism till individualism, där man sett hur lojaliteten till etablerade 

organisationer och auktoriteter blivit försvagade. Här tar Rothstein upp en intressant aspekt: 

Det egna jaget står mer i centrum och kraven på att få bestämma själv över till 

exempel vård och omsorg är större än tidigare. […] Frågan är hur denna nya 

individualism – antikollektivism – svarar mot den idag etablerade 

välfärdspolitikens strukturer (Rothstein 2010: 36-38). 

Rothstein diskuterar i sin analys vilka villkor som bör finnas för att en medborgare ska kunna 

känna förtroende för staten. Eftersom det är staten medborgaren kommer att betala pengar till i 

form av skattemedel kommer medborgaren även få tillgång till bland annat sjukvård och 

utbildning. Med det menar Rothstein att det bör upprätthållas en tillit mellan medborgaren och 

staten och för att det ska fungera behövs en legitimitet för välfärdssystemet (Rothstein 2010: 36-

f). I Rothsteins analys nämns Margaret Levi, som har utvecklat en teori för detta. 

Enligt Levi ska tre villkor uppfyllas för att en individ ska hysa tillit till staten. Det första är att 

det ska finnas en tilltro till att åtgärdsprogrammet i sig är rättfärdigt. Det andra är att individen 

ska tro på att alla andra medborgare bidrar solidariskt. Det tredje är att medborgaren ska uppfatta 
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staten som objektiv och rättvis. Medborgaren ska också känna att denna själv har kunnat påverka 

beslutsfattningen. För att staten ska verka legitim för sina medborgare krävs det att den agerar 

rättvist (Rothstein 2010: 181-184). Vad Rothstein framhåller i sin analys är att ett välfärdssystem 

bygger på att man tar från alla och ger till alla, och att detta är det mest jämlika sättet att fördela 

(Rothstein 2010: 191). Slutsatsen i Rothsteins studie är att det finns ett positivt samband mellan 

lycka och välfärdsstaten i den mening att välfärdsstaten främjar medborgarnas välbefinnande 

bäst, baserat på graden av social tillit och korruptionens omfattning (Rothstein 2010: 300). 

2.2 Individualiseringen 

Bauman skriver i sin bok Det individualiserade samhället (2002) om en samhällsförändring med 

försvagade nationalstater, frånvaro av offentliga rum och de inte längre bärande sociala 

skyddsnäten. Han skriver också om hur vi istället har fått en ökad individuell frihet och 

framförallt, vilka risker vi står inför i framtiden med denna frihet. Bauman menar att vi gått från 

ett samhälle där vi kände trygghet och tillit till staten, till att sträva efter frihet, och i den strävan, 

blivit beredda att släppa taget om tryggheten. När ordning inte finns så är människan inte fullt 

trygg längre. Så fort människor börjar tänka på ordning, måste det alltså finnas en oordning. Och 

en oordning innebär att människor inte kan handla och agera utan att tänka längre. I oordning är 

det inte förutsägbart vad som skall hända och hur människan ska agera (Bauman 2002: 55-56). 

Den trygghet vi hade i ett ordnat samhälle har vi nu gett upp för att istället leta efter en individuell 

frihet. Med frihet menas friheten att kunna göra vad man vill utan att bli tillsagd och att inte 

behöva göra sådant man inte vill göra. Vad man dock inte hade tänkt på när man strävade efter 

denna frihet, var att den kom med en prislapp, nämligen otrygghet. När individerna själva ska 

göra alla val som idag finns att göra i en människas liv, så går det inte att förutsäga vad resultaten 

ska bli, eftersom alla människor kan agera så olika. Om det dessutom skulle visa sig vara ett 

dåligt val man gjort, så klandras ingen annan än en själv för detta (Bauman 2002: 58-59). 

De nätverk av förbindelser som håller ihop samhället hamnar i ett stadie av ständig förändring i 

och med individernas stora valmöjligheter. Samhället som sammanhållen enhet blir allt mer 

försvagat (Bauman 2002: 60). Så vad händer då när individen står inför ett behov av att använda 

samhällets resurser? I dagens individualiserade samhälle, argumenterar Bauman, så är det för att 

du inte tillräckligt bestämt följt den rådande hälsodieten som du blir sjuk och det är för att du inte 
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ansträngt dig nog för att få ett jobb som du är arbetslös. Enligt den rådande diskursen är det alltså 

inte samhällets strukturer, normer och utveckling som är orsaken till arbetslöshet eller otillräcklig 

sjukvård. Det som eftersträvas är istället individuella lösningar på strukturella problem (Bauman 

2002: 62). 

Enligt Bauman var välfärden innan individualiseringen en självklarhet och inget som ifrågasattes. 

Man var en del av ett samhälle där alla visste att man endast genom att alla drog sitt strå till 

stacken kunde överleva som samhälle. Med individualiseringen har denna syn förändrats. 

Eftersom alla val nu läggs på individen, blir det också individens egna fel om denne inte lyckats. 

Välfärden fyller en funktion i att hjälpa de mest utsatta, men om de mest utsatta endast skulle ha 

sig själva att skylla, skulle välfärden vara en överflödig enhet i samhället. Därmed kan man 

argumentera för att det i dagens individualiserade samhälle inte behövs välfärd. Den bittra tonen 

människor har till välfärden idag anser Bauman i mångt och mycket beror på att de som har det 

så pass dåligt att de inte själva kan ta något ansvar, utan behöver välfärdens fulla resurser, inte 

behöver ta ansvar på samma sätt som en person som lever i friheten att kunna göra egna val, och 

detta är då frustrerande för den individen som “kämpar med sina valmöjligheter” (Bauman 2002: 

97-99). 

Dock menar Bauman att välfärden fyller en viktig etisk funktion, som om vi tar bort den kan leda 

till förödande konsekvenser. 

Och eftersom kärnan i all moral är det ansvar som människor tar för andras 

mänsklighet är detta också måttet på ett samhälles etiska standard. Detta är, enligt 

min mening, det enda mått som välfärdsstaten har råd med, men också det enda 

som behövs (Bauman 2002: 100). 

Bauman menar alltså här att individualiseringen och friheten har lett till ett målinriktat och 

rationaliserat tänk som mer och mer trycker undan de etiska grundpelarna för samhället. För att 

välfärden och dess viktiga funktion ska kunna leva vidare måste vi acceptera att vi inte kan hitta 

en förnuftighet i att ta ansvar, bry sig eller vara moralisk. Vi måste istället se det som vårt ansvar 

att ta ansvar, då samhällets kvalitet mäts efter de etiska normer som samhället består av (Bauman 

2002: 103). 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom områdena individualisering och välfärd. 

3.1 Medborgarskapets rättigheter och skyldigheter 

Att vara medborgare innebär en ständig balans mellan individens rättigheter och skyldigheter. 

En forskare som var tidigt ute med diskussioner kring detta var T.H Marshall som redogjorde för 

vilka beståndsdelar av samhället som pålägger medborgaren förpliktelser och vilka som tillför 

rättigheter. 

Marshalls forskning berör de medborgerliga skyldigheterna att betala skatt, utbilda sig och delta 

i militärtjänstgöring. Det är viktigt att förstå hur ett välfärdssamhälle påverkar medborgarskapet 

och vilka ojämlikheter som kan uppstå, något som är huvudtesen i teorin som Marshall redogjort 

för. Frågan som Marshall ställde var om sociala rättigheter kan garantera medborgarna en status 

utanför det kapitalistiska systemet? Välfärdssystemen skulle göra så att varje medborgare trots 

olika förutsättningar ändå kunde ta del av och bidra till samhället. Tanken var att ojämlikheten 

mellan grupper baserat på ekonomisk och social status skulle jämnas ut med en fungerande 

välfärd och därmed öka tryggheten för medborgarna så att de fick en gemensam tillhörighet 

(Johansson 2008: 57). En händelse som BB-nedläggningen i Sollefteå kan antas innebära 

förskjutningar i den ansvarsfördelning mellan medborgarna och det offentliga som Marshall 

belyst genom analysen av medborgarens rättigheter och skyldigheter. 

3.2 Risker med en marknadsbaserad sjukvård 

I en studie av välfärden relaterat till konsekvenserna av nedläggningar inom sjukvården, är 

tidigare forskning om just sjukvården i Sverige kopplat till välfärden ett bra hjälpmedel. Bo 

Burström är en forskare vid Karolinska institutet som studerat hur den svenska välfärdens 

utveckling inom sjukvården ser ut och vad konsekvenserna av denna utveckling tyder på. 

I sin analys utgår Burström från åren 2006–2010 då Sverige hade ett borgerligt styre. Under 

denna period var Sverige något mer inne på att låta sjukvården bli mer marknadsstyrd och 

reformer genomfördes för ett fritt vårdval. Burström beskriver dels hur andra länders utveckling 
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tagit form med ett marknadsbaserat vårdsystem och dels tittat på tidigare forskning om ämnet i 

Sverige. Vidare skriver Burström om vilka åtgärder som behöver tas för att Sverige inte ska 

riskera att sjukvården blir mer ojämlik. Han argumenterar då för att riskerna med att införa större 

valmöjligheter inom vården och marknadsbaserad sjukvård kan leda till ännu större ojämlikhet i 

samhället då det medför att företag kan göra vinst på de sjuka och därmed höja de ekonomiska 

kraven för att få hjälp. Om man ändå ska införa detta, måste det i så fall göras inom ramen för 

behovsanpassad tilldelning av offentliga medel för sjukvård (Burström 2009). 

3.3 Livskvalitet i ett individualistiskt samhälle 

Denna artikel skriven av Ruut Veenhoven är en kvantitativt genomförd studie av 43 nationer 

under 90-talet och diskuterar vad som innefattas i en begreppet god livskvalitet och om den 

pågående moderniseringen för ett mer individualiserat samhälle påverkar medborgarna. Studiens 

genomgående tema är diskussionerna om konsekvenser med ett individualiserat samhälle, med 

fokus på hur det kan påverka livskvalitén. Utgångspunkten är att hålla diskussionen om ett 

individualiserat samhälle öppen. Resultaten visar dock framförallt på individualiseringens 

fördelar.  

Under en rubrik i studien avhandlas indikatorer för en positiv inställning till individualiseringen. 

Det innebär att författaren i underkategorier presenterat fördelar som kan tänkas finnas gällande 

ett individualiserat samhälle. Den första kategorin är möjligheten att välja, vilket hon syftar 

handlar till negativ frihet som betyder att det inte finns varken förbud eller tvång för medborgaren 

i samhället. Andra kategorin är politisk frihet och respekten för de civila rättigheterna för 

medborgarna. Tredje kategorin handlar om ekonomisk frihet och om att varje medborgare får 

styra över sin egen ekonomi. Fjärde kategorin rör personlig frihet och om hur varje medborgare 

önskar leva sitt liv och besluta om sådant som giftermål, relationer och fortplantning. Femte 

kategorin heter förmåga att välja och innebär en vidare diskussion om begreppet positiv frihet 

och handlar mer om att medborgaren har förmågan att genomföra något denne vill. Sjätte 

kategorin innebär att medborgaren är medveten om olika valmöjligheter och alternativ, för 

exempelvis hur denne vill leva sitt liv och att kunskap kan tas in på olika sätt. Den sjunde och 

sista kategorin utgår från hur medborgaren upplever känslan av frihet och kontroll över sitt liv 

(Veenhoven 99: 163-f).  
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Det resultat som framkommer i artikeln visar på att individualiseringen upplevs positiv och till 

fördel för medborgare i olika länder. Artikeln bidrar med en något motsatt bild av 

individualiseringen än den som presenteras av Bauman, vilket gör att en mer öppen inställning 

kan hållas vid analysen av de transkriberade intervjuerna 

4 Metod  

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att undersöka hur bilden av 

välfärdssamhället samt ansvar påverkats av nedläggningen av BB i Sollefteå. Nedan beskrivs 

stegen som tagits för att samla in och analysera datamaterialet samt etiska överväganden och en 

metoddiskussion som reflekterar över tillvägagångssättet med vald metod och dess för- och 

nackdelar.  

4.1 Datainsamling och etik  

För att besvara våra frågeställningar behövde vi få en djupare förståelse för människors 

upplevelser. Detta gjordes genom intervjuer då vi på så vis fick en direkt kontakt med 

människorna i den kontext vi ämnade studera. Syftet med att använda en kvalitativ 

forskningsintervju är just att förstå ämnen från vardagsvärlden så som de upplevs ur den 

intervjuades perspektiv (Kvale, Brinkmann 2009: 39-40). Avsikten var alltså att förstå hur 

människor i Sollefteå kommun upplevde ansvar och välfärd efter nedläggningen av BB, för att 

sedan sätta detta i en kontext med den teoretiska referensramen.  

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

Den intervjuform som användes var semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren följer en intervjuguide där en uppsättning frågor finns. Dock är frågornas 

ordningsföljd mindre viktig och frågorna är oftast mer allmänt formulerade och ger möjlighet till 

intervjuaren att ställa följdfrågor (Bryman 2001: 127). Valet av denna intervjuform grundades i 

syftet med studien. Vi ville undersöka hur människor såg på ansvar och välfärd efter 

nedläggningen av BB i Sollefteå kommun. Genom att formulera mer öppna frågor, det vill säga 

inte frågor som det går att svara ja eller nej på, skulle det generera mer utvecklade svar. Detta i 
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sin tur gjorde att vi kunde föra en mer ingående analys över vad respondenterna reflekterade 

kring gällande deras syn på begreppen välfärd och ansvar.  

4.1.2 Urval  

Det urval av personer som gjordes inför intervjuerna var ett strategiskt urval, vilket innebär att 

man väljer respondenter efter det man ämnar undersöka, snarare än att välja personer efter deras 

specifika kunskaper inom ett område (Esaiasson et al. 2012: 158-159). De som var relevanta att 

intervjua för denna studie var blivande föräldrar i Sollefteå kommun, vilket var den målgrupp 

som påverkades mest gällande nedläggningen av BB då de inte hade möjlighet att föda sina barn 

i Sollefteå längre. Vi kom i kontakt med de blivande föräldrarna genom en förfrågan i Facebook-

gruppen Ådalen 2017 (Sollefteå BB Ockupationen) med 6188 medlemmar (2017-04-12). Vi fick 

då gensvar av fem par som ville ställa upp på en intervju. När vi frågade i gruppen hade vi ingen 

speciell tanke om vi ville intervjua personer en och en eller i par, men av de som ville ställa upp 

gjorde de flesta det som par. Vi kunde inte se något negativt med detta eftersom de alla var 

blivande föräldrar och boende i Sollefteå.  

4.1.3 Generaliserbarhet  

När man använder så få intervjuer som vi gjort i denna studie kan generaliserbarheten lätt bli 

ifrågasatt. En forskare som ägnar sig åt kvantitativa studier skulle kanske mena att det är svårt 

att se hur några få fall kan vara representativt för en större massa (Esaiasson et al 2012: 158-

159). Motargumenten är dock att tanken med strategiska urval med få fall som man studerar är 

att man ska kunna generalisera resultaten på ett så pass allmängiltigt sätt i förhållande till teorin 

att ens resultat ska kunna säga något om också närliggande fall i populationen (Esaiasson et al 

2012: 159).  

Detta stärkte valet att använda få fall med hjälp av mer utvecklade frågor i de semistrukturerade 

intervjuerna. I denna studie var teorin en viktig faktor och det som låg till grund för våra frågor 

i intervjun. Baumans teori (2002) om att individer idag tar större ansvar över samhälleliga frågor, 

samt Esping-Andersens teori (1990) om välfärden, var i det här fallet de allmängiltiga aspekterna. 

Vår studie förväntades därför säga något om närliggande fall i populationen.  
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4.1.4 Etiska överväganden  

För att uppsatsen skulle vara så tillförlitlig och legitim som möjligt var det viktigt med en 

noggrann granskning av våra vägval så att inte datainsamlingen producerat ett dåligt material. 

Kvale och Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) om fyra centrala 

områden som är viktiga att granska etiskt.  

1. Informerat samtycke: Detta innebär att man har informerat sina respondenter om studiens 

syfte, hur den är upplagd, vad det eventuellt finns för risker och fördelar med att vara med i 

intervjun, samt att man lyfter att de deltar frivilligt och kan dra sig ur när som helst. I denna del 

bör det även göras ett övervägande om hur mycket information som ska ges innan intervjun 

(Kvale, Brinkmann 2009: 87). Detta gjordes dels via e-post när vi först fick kontakt med 

respondenterna, och dels förtydligades det när vi sågs med ett informationsbrev med våra 

kontaktuppgifter. Här framfördes att de får dra tillbaka sin medverkan när som helst. Vi valde 

också att berätta om syftet med uppsatsen innan intervjun påbörjades. Vi ansåg att de behövde 

förstå varför vi gör intervjun för att känna sig mer säkra på att vilja medverka. Risken med att 

inte berätta kan annars vara att dom känner sig otrygga med intervjun då de inte vet vad den ska 

vara till för, och att de då inte svarar fullt ut. Risken å andra sidan med att berätta kan vara att 

man får svar som respondenten tror att vi vill höra. Eftersom våra forskningsfrågor är formade 

så att vi är öppna både för att det inte finns någon förändring efter nedläggningen av BB och att 

det skulle kunna finnas en, så ansåg vi att det inte gjorde något att de fick veta eftersom det är 

svårt att svara på ett sätt som passar oss då vi inte förutsatte att det skulle finnas en förändring. 

Vi frågade här också om vi fick spela in samtalen. Detta för att underlätta en analys av 

intervjuerna. Inspelningen skedde med en diktafon. Vi informerade även respondenterna om att 

inspelningarna självklart skulle tas bort direkt efter att transkriberingen gjorts.  

2. Konfidentialitet: Här frågar man sig hur privat data som identifierar deltagarna i 

undersökningen har hanterats (Kvale, Brinkmann 2009: 88). Inför intervjun informerade vi våra 

respondenter om att de kommer att vara anonyma. Vi gjorde bedömningen att detta inte skulle 

begränsa vår studie eftersom det inte var vilka de var som personer som var intressant för 

uppsatsen, utan deras åsikter kring en specifik fråga.  



 

19 
 

3. Konsekvenser: När man talar om konsekvenserna menas att man måste ta hänsyn till hur en 

studie kan skada en intervjuperson. När man genomför en studie är det viktigt att ens mål rent 

vetenskapligt ligger i samma linje som ens mänskliga mål. Även om syftet med en studie är gott 

får den inte göras på intervjupersonernas bekostnad (Kvale, Brinkmann 2009: 89). I vårt fall 

handlade detta om att åtminstone en respondent i varje intervju var gravid under mötet och där 

en konsekvens skulle kunna vara att kvinnan eller paret blir känslosamma eller stressade under 

intervjun eller efter. För att förebygga detta var vi dels noga med att informera om vad intervjun 

kommer handla om redan i förväg, men precis innan intervjun också förklara att de när som helst 

fick avbryta intervjun eller lämna, samt i efterhand dra tillbaka sin medverkan om de kände att 

de inte längre ville vara med.  

4. Forskarens roll: Forskaren har vissa krav på sig när denne ska göra en vetenskaplig studie. Ett 

av kraven handlar om hög vetenskaplig kvalitet, vilket innebär att kunskapen som publiceras ska 

vara så representativ för forskningsområdet som möjligt. Ett annat krav är forskarens oberoende. 

Forskaren ska i möjligaste mån stå objektiv till det som denne forskar om (Kvale, Brinkmann 

2009: 90-91). Genom att vi intervjuat sammanlagt nio personer anser vi att vi har ett tillräckligt 

stort material för att säga att det är representativt för blivande föräldrar i Sollefteå. Svaren liknade 

varandra i hög utsträckning, och ungefär då kan man säga att man har en representativ mängd 

intervjuer. Frågan om oberoende var svårare. Det var svårt att inte ta ställning i en fråga som var 

känslig och upprörande för Sollefteåbor, och som samtliga vi intervjuat varit emot. Dock har vi 

sett till att ha frågor som både ger dem möjlighet att lyfta för- och nackdelar med nedläggningen 

av BB och på så vis öppnat för en oberoende intervju.  

4.2 Analysmetod  

När intervjuerna var genomförda transkriberades materialet. När man transkriberar inspelade 

intervjuer är det viktigt att man granskar hur man transkriberar. Det vill säga om man skrivit ner 

vad de sagt ordagrant, eller uteslutit upprepningar och kortade ljud som inte är direkta ord (såsom 

“mm”). Detta för att det här annars kan bli en brist i reliabiliteten (Kvale, Brinkmann 2009: 200). 

När vi transkriberade materialet såg vi därför till att inte förtydliga eller förändra språket som 

användes för att göra det mer lättläst, utan skrev ner ordagrant vad som sades. För att ytterligare 

förstärka den transkriberade textens likhet med inspelningarna skrev vi även ner om det var en 



 

20 
 

längre paus någonstans eller om något speciellt betonades annorlunda i intervjuerna. Vissa delar 

valde vi dock att helt utesluta ur intervjun. Detta när det var ett längre uppehåll på grund av något 

som hände utanför intervjun.  

Under bearbetningen av texten användes textanalys som analysmetod. Textanalysen, även kallad 

meningstolkning, är en metod som går ut på att man kodar sin text för att underlätta en 

identifiering av ett uttalande. Vad är det egentligen som sägs om de fenomen vi pratar om? Man 

gör också en kategorisering av texten, vilket innebär att man genom att göra en systematisk 

begreppsbildning kan sätta in uttalanden i olika kategorier (Kvale, Brinkmann 2009: 217).  

Första steget i textanalysen är att genom att skaffa sig en översikt över texten hitta övergripande 

teman. Man kan i detta första steg också välja att skriva en sammanfattning av meningsinnehållet. 

Denna sammanfattning jämförs i slutet av kodningen med en ny sammanfattning som skrivs sist 

av allt, för att se att man inte kodat om texten så att den avviker för mycket från originalet. På så 

vis höjer man validiteten i texten (Johannessen, Tufte 2003: 110). De övergripande teman som 

vi valde för materialet var Ansvar och Välfärd.  

Som andra steg i textanalysen börjar själva kodningen. Det är i denna del som man strukturerar 

upp texten och gör den tydlig för analysen. Man genomgår så en systematisk genomgång av 

materialet genom att leta efter kunskap eller information som kan sammanfattas i olika kodord. 

Genom att dra ut eller markera dessa ord eller meningar som man tycker stämmer in med ens 

kodord, får man en tydligare bild av det material man egentligen är intresserad av att titta på 

(Johannessen, Tufte 2003: 111). I vår analys skrev vi ner cirka tjugo kodord på varje intervju, 

beroende på hur många olika samtalsämnen som uppkom. Kodorden baserades på delar där 

respondenterna sade något som på ett eller annat sätt hade att göra med välfärd eller ansvar.  

När man väl kommit så här långt i kodningen är det dags för kondenseringen. Detta innebär att 

man lyfter ur de delar man kodat för att få en bättre överblick över det material man faktiskt avser 

analysera. Här kan man även börja ställa upp kodorden mer strukturerat i tabeller eller på annat 

sätt tydligt visa vilka ord som gäller, och sedan bredvid sätta in olika meningar som passar in på 

det kodordet. Man kan också här börja titta på mönster och sammanhang för delarna man valt ut, 

för att se eventuella samband mellan olika kodord. Man kan även här sätta in delarna i kategorier, 

om det är så att flera kodord går att sätta in under ett mer övergripande namn (Johannessen, Tufte 
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2003: 114). Arbetet var uppdelat så att den ena av oss kodade tre kortare intervjuer, och den 

andra av oss kodade två längre intervjuer. På så vis fick vi fram en del olika kodord, men med 

samma mening. När vi satt upp dom i tabeller började vi rensa bland kodorden och ändra namn 

på vissa av dem så att vi hade samma förståelse för vad kodorden innebar. Vi började därefter 

dela in kodorden i kategorier.  

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Tema: Välfärd 
Kategori: Välfärd som begrepp 
  

Kodord: Meningar relaterade till kodorden 

Vård [Om välfärd] “Ja. Att det ska fungera med vård och skola och. Dom större bitarna 
iallafall.” (Intervju 5) 
  
“Fungerande vård för alla.” (intervju 4) 
  
“Lika vård för alla. Vi betalar lika mycket skatt som alla andra. Varför ska vi ha så 
mycket mindre och så mycket svårare att å hjälp?” (intervju 4) 

Dagis/Skola [Om välfärd] “Ja. Att det ska fungera med vård och skola och. Dom större bitarna 
iallafall.” (Intervju 5) 
  
“Ja men man vill ju att det ska, ja men det ska finnas möjlighet till ett bra dagis, 
det ska finnas möjlighet till skola. Just nu tycker jag inte vi har bra skola heller där 
jag går.” (intervju 4) 

Barnavdelning, 
akuta fall 

[....] men det är ju… dom tappar ju barnläkare och dom bitarna. Och det är ju en 
sak som är mycket viktigare att ha nära till.” (intervju 5) 

Allt som ingår i 
skatten 

“[...] tänker på allt som ska ingå i det skattepris jag betalar varje månad, som jag 
inte får ta del av och man blir ju förbannad på vem som ska bestämma att jag inte 
kan bo vart jag vill. Tappar massa rättigheter som jag tycker att jag förtjänar.” 
(intervju 2)  

BB “[...] faktiskt verkligen BB!” (intervju 3)  
  
“Man klarar sig utan, det är hyfsat planerat ändå.” (intervju 5) 
  
(Om bb som grundläggande sjukvård) “Det ska finnas.” (intervju 4) 
  
“Det är väl en första prioritering, egentligen. För att det ska finnas ett ställe där 
man kan föda barn. För jag menar… det är ett nytt liv som kommer till världen, så 
jag menar… till exempel gamla människor dör, och dem behöver väl inte vara på 
nåt speciellt ställe för att göra det. Dör ska man göra förr eller senare ändå.” 
(intervju 1)  
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Sist gör man en sammanfattning av sitt nya material. Här kommer sammanfattningen antagligen 

se annorlunda ut än den gjorde innan kodningen påbörjades, eftersom man på sätt och vis har ett 

nytt eller åtminstone reducerat material att jobba med. Vad man får tänka på här är att denna 

sammanfattning inte ska skilja sig för mycket från den första, eftersom det fortfarande ska ligga 

i samma linje då det är samma material men i en mer komprimerad form (Johannessen, Tufte 

2003: 115). Denna sammanfattning av materialet jämfördes med den första versionen av 

sammanfattningen. På så vis höjde vi validiteten i studien.  

Fördelen med textanalys som analysmetod är att man genom den kan identifiera olika mönster, 

samband och processer. Det är också ett väldigt bra sätt att göra en systematisk analys som är 

tydligt strukturerad och organiserad, eftersom man i sin analys kan ställa upp meningar som 

relaterar till kodorden. På så vis får man en tydlig bild av det man vill analysera i materialet.  

4.3 Metoddiskussion  

För genomförandet av intervjuerna gjordes urvalet via den nämnda Facebook-gruppen Ådalen 

2017 (Sollefteå BB Ockupationen) för att det ansågs vara en aktiv grupp där möjligheten att hitta 

respondenter som ville delta i en intervju för uppsatsen var stor. I förfrågan som publicerades i 

början på april 2017 efterfrågades gravida boende i Sollefteå. Anledningen till varför just de 

personerna efterfrågades var för att gravida är den grupp som är mest utsatt för konsekvenserna 

av BB-nedläggningen. Kritik mot urvalet av respondenter för uppsatsen kan handla om att valet 

gjordes i en grupp med personer där alla är emot nedläggningen av BB i Sollefteå, men eftersom 

syftet med uppsatsen handlar om att skapa en ytterligare förståelse för hur en nedläggning 

påverkar och hur synen på välfärd och ansvar upplevs hos de som påverkas av beslutet ansågs 

gruppen vara en bra plats att fråga i.  

I vår insamling av data valdes en intervjuform kallad för semistrukturerad intervju för att ge 

respondenterna en möjlighet att utveckla sina svar och ge oss en djupare förståelse för hur de 

tänker. Vi hade dock en diskussion inför detta om att istället ha enkäter som insamlingsmetod. 

Fördelen med enkäter skulle då kunna vara att vi kunde få mer konkreta svar, speciellt när det 

gällde frågan om vad välfärd innebär för respondenterna. Detta då vi först blev tvungna att 
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förklara vad välfärd var, och då hade enkäter varit ett bra alternativ för att ge respondenterna 

utrymme att fundera och formulera sina tankar utan pressen att svara på en gång. Risken med 

enkäter är dock att respondenterna innan de formulerat sig söker reda på information. Detta kan 

misstänkas ge ett svar som inte representerar respondenten. En annan nackdel med enkäter är att 

man inte kan ställa följdfrågor om respondenterna säger något som man vill ha en fördjupning 

kring.  

Innehållsanalys som analysmetod har stött på kritik av olika forskare. I en innehållsanalys kan 

det hända att olika forskare får olika resultat eftersom man har en förförståelse för vad som ska 

påverka, och väljer kodord därefter. För att undvika detta ska man se till att ha en tydlig 

forskningsfråga, eftersom det är denna som ska styra vad för kodord man väljer. Det vi gjorde 

för att undvika att vår förförståelse skulle påverka vårt resultat var att i vår kodning ställa upp 

forskningsfrågan längst upp i det dokument vi använde när vi skrev upp kodorden. På så vis 

kunde vi hela tiden titta på forskningsfrågorna när vi la in ett kodord, för att se att det var relevant 

för analysen.  

5 Analys och resultat 

Här nedan kommer en analys föras utifrån resultaten av intervjuerna med de blivande föräldrarna 

i Sollefteå. Nedan följer en presentation av resultaten tillsammans med en analys av dessa utifrån 

begreppen välfärd och ansvar.  

5.1 Välfärd 

Det många respondenter uttryckte som innefattar en fungerande välfärd handlar om 

tillgängligheten, tryggheten och vilka konsekvenser respondenterna upplever att det fört med sig 

att BB har lagts ner. Redogörelsen som Esping-Andersen gör gällande den socialdemokratiska 

välfärdsregimen handlar om att den ska finnas utbredd för alla medborgare och fungera som ett 

skyddsnät. Oavsett bakgrund, klasstillhörighet eller ekonomisk tillgång ska staten finnas som en 

enhet för medborgaren. Det ska inte vara en konkurrens mellan marknaden och staten, där 

marknaden får styra vilken medborgare som får tillgång till olika tjänster (Esping-Andersen 

1990). Resultaten av intervjuerna visade att respondenterna vill uppleva att välfärden ska vara 

ett skyddsnät som medför trygghet för dem som medborgare i Sollefteå.  
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[…] det är nog banne mig trygghet tror jag. […] ett skyddsnät och trygghet 

(Intervju 3). 

Rothstein framför i sin teori att för att välfärden ska fungera måste det finnas en tilltro och 

legitimitet för välfärdssystemet (Rothstein 2010: 36-f). Att avståndet till närmaste BB har ökat 

för respondenterna har medfört en oro och misstanke för vad ett välfärdssamhälle egentligen 

innebär och vilken tillit medborgaren får för staten. I resultatet från intervjuerna med de blivande 

föräldrarna i Sollefteå upplevs det ett missnöje hos medborgarna gällande den skatt som de 

betalar varje månad eftersom de upplever att de fråntas rättigheter som borde ingå i ett 

välfärdssamhälle.  

Känns ju som att man får mindre och mindre och man betalar bara mer och mer 

skatt. (Intervju 5) 

Flera av respondenterna uttrycker en oro över att de inte får en plats dit de åker, vilket kommer 

medföra att de blivande föräldrarna får ännu längre att åka och tilltron till konceptet med vård 

för alla börjar ifrågasättas.  

Dom vill ju gärna ha en stad. Dom vill gärna alltihop kan samlas in till 

storstäderna, men vad fasiken, vi kan inte alla leva där. Nej, det finns ju inte plats 

i storstäderna heller. (intervju 4) 

Även fast alla medborgare är med och bidrar och engagerar sig i samhället skapas en orättvisa 

som inte definieras inom ramarna för vad den socialdemokratiska välfärdsregim som Esping-

Andersen (1990) beskrivit och den svenska välfärdsmodellen i Sverige under mandatperioden 

för Socialdemokraterna (Socialdemokraterna 2017). En återkommande fundering i intervjuerna 

handlar om vem som kommer att stå ansvarig när första dödsfallet sker, och en osäkerhet kring 

hur man motiverat nedläggningen framgår. 

Frågan är ju fortfarande vem tar ansvaret, när första bebisen dör eller mamman. 

Vem tar ansvaret? Det är ju inte om, utan när det händer. Tar 10 år eller om det 

händer nästa vecka. (intervju 2) 
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I sin definition av välfärdsregimen diskuterar Esping-Andersen om klasstillhörighet och 

markerar att oavsett klasstillhörighet ska det inte vara avgörande för hur en medborgare tas emot 

av det sociala skyddsnätet. I intervjuerna pratar paren om att desto högre upp i systemet någon 

befinner sig, desto mer makt har denne och med makten så får du tillgång till mer.  

Och jag vet det, det händer inte på vilket sjukhus som helst. Och det är bara för 

personalen, hur fungerar det för politikerna? Hur många fördelar har dom? Det 

blir aldrig någonsin lika vård. Det kommer aldrig någonsin bli lika alls på något 

fält. För ju högre du är i systemet desto mer makt har du, kanske inte makt, men 

du har mer tillgång till att få vad du vill. (intervju 4) 

Den reflektionen går emot vad den socialdemokratiska välfärdsregimen innefattar och 

respondenterna upplever inte all trygghet i det välfärdssamhälle de lever i. För att definiera hur 

olika klasstillhörigheter kan påverkas av situationen när BB har lagts ner handlar mycket om de 

praktiska delarna föräldrarna behöver lösa på egen hand. Flera av familjerna i intervjuerna har 

uttryckt oro för deras bilar och hur de kommer hålla på resan till BB i en annan stad. Hur fungerar 

det om inte en familj har en bil, går det att ta sig till BB med buss? En annan aspekt av situationen 

med klasstillhörighet är att alla familjerna inte har samma ekonomiska eller tidsmässiga 

förutsättningar att övernatta på BB-orten för att undvika risken att behöva föda sitt barn längs 

vägen.   

Varför ska vissa ha rätt till nära vård men det stod inte definierat hur nära vården 

behövde vara så om det är 20 mil eller om det är 3 km det får man tolka själv. 

Då blir man ju förbannad (Intervju 2).  

Bo Burströms forskning om välfärdssystemets utveckling och synen på en marknadsbaserad 

sjukvård talar för att det ger en mer jämlik och rättvis sjukvård med en statlig finansiering än om 

det ersätts med en marknadsbaserad sjukvård (Burström 2009). Detta argument stärks av det 

ovanstående resultatet då respondenterna upplever orättvis behandling på grund av 

klasstillhörighet och ekonomisk status efter nedläggningen av BB. Den statliga hjälpen blir mer 

bristfällig då de inte kan bidra med tillräckliga resurser för att kompensera för respondenternas 

svårighet att ta sig till, och ha råd att få hjälp, i andra städer. Visserligen har inte den statliga 
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sjukvården ersatts av marknaden i Sollefteå, men i Burströms beskrivning av hur utvecklingen 

sett ut i andra länder när man gått mot en mer marknadsbaserad sjukvård har nedläggningen av 

den statliga sjukvården varit en del av processen i att gå över till marknadsbaserad sjukvård. 

Även fast finansiering att ett statligt sjukhus visar på att vara den mest hållbara lösningen enligt 

Burström (2009), har i och med nedläggningen av förlossningen i Sollefteå fört med sig en 

fundering hos en av respondenterna:  

Ärligt talat så tror jag nog att det bästa vore nog om de privatiserade det här 

sjukhuset, att Sollefteå-borna fick ta hand om det själv. Nu är det ju bara det att 

det finns ju pengar till det… Det hade nog egentligen varit bäst. (intervju 1)  

Funderingarna som respondenten framför visar på att om man här överväger en marknadsbaserad 

sjukvård för att man inte känner trygghet och tilltro till det statliga måste det isåfall också erbjuda 

så pass bra sjukvård att medborgarna känner tilltro till en fungerande välfärd. Om det är så att ett 

statligt sjukhus som Burström pratar om, är det bästa.  

  

Rothstein (2010) har vidare skrivit om att för att välfärden ska fungera i ett land måste det finnas 

en tilltro till staten. Detta eftersom alla människor har olika behov och individerna i samhället 

måste då känna tillit till att staten vet hur man bäst förvaltar pengarna för att de ska räcka till alla 

medborgare på ett rättvist sätt.  

För att legitimiteten till välfärdssystemet ska upprätthållas bör också vissa krav uppfyllas. 

Rothstein använder sig då av Margaret Levis beskrivning av de tre villkoren för att legitimiteten 

hos en stat ska finnas. Det första villkoret är att det ska finnas en tilltro till att åtgärdsprogrammet 

i sig är rättfärdigt. Som vi argumenterat för ovan i jämförelsen med Esping-Andersen så är 

förtroendet för landstinget och politikerna inte stort hos Sollefteåborna som deltagit i intervjuerna 

för uppsatsen. Efter nedläggningen uttrycker flera av respondenterna att de känner att 

kostnaderna för nedläggningen av BB är större än vad landstinget sparar in, och därmed kan det 

argumenteras för att respondenterna inte känner att åtgärdsprogrammet i sig är rättfärdigat som 

Levi redogör för.  
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Dom ser bara vinsten. Och hur pengar kan vara värt mer än människor förstår 

jag inte (Intervju 4).  

Det andra villkoret är att individen ska tro att alla andra medborgare också bidrar solidariskt. Det 

finns många meningar som tyder på att respondenterna inte känner att alla medborgare bidrar 

solidariskt, utan snarare framgår det att många av respondenterna känner att de betalar mer skatt 

än i andra kommuner, men ändå inte får lika stora fördelar av detta.  

Nån gör ju fel nånstans. Det går tillbaka tomma tåg. Tomma tåg. Lastar på nytt. 

Far härifrån. Våldtar oss igen. Det är förjävligt. Ja men det är just det att vi är 

liksom, ja, vi har mycket och vi är liksom rika egentligen men vi blir bara 

utnyttjade känns det som. (intervju 5) 

Det tredje villkoret är att medborgaren ska uppfatta staten som objektiv och rättvis, samt känna 

att medborgaren själv har kunnat påverka beslutsfattningen. Detta villkor går inte lika tydligt att 

se hur respondenterna ställer sig till, men i de meningar som staten nämns, gör den det i en 

negativ bemärkelse. En av respondenterna nämner som bekant också hur hon känt att hon tagit 

sitt ansvar i att rösta i valet, men att politikerna sedan inte stått för sina vallöften.  

[...] mitt ansvar som medborgare och att rösta i valen och det har jag gjort och 

jag har varit med och röstat fram Socialdemokraterna i landstinget och vallöften 

som jag trodde på som inte stämde, så då… Jag tog mitt ansvar men haha det 

gjorde inte dem. “[...] Dem verkar kunna göra precis som de vill.. det är 

frustrerande. (intervju 2) 

Sammantaget kan detta ses som tre villkor för att ge staten legitimitet att ansvara över välfärden 

genom skattemedel, men som inte fullt ut uppfylls i Sollefteå. Rothsteins (2010) slutsats är att 

det finns ett positivt samband mellan välfärd och lycka i den meningen att välfärdsstaten främjar 

medborgarnas välbefinnande bäst, men att detta är baserat på graden av tillit och korruption. 

Tilliten i det här fallet, är det som saknas i Sollefteå. 

Med hjälp av Esping-Andersens teori om den socialdemokratiska välfärdsmodellen och med stöd 

av Rothstein och Levi går alltså följande mönster att uttyda: 
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·      Sollefteåbornas tillit för staten har minskat efter nedläggningen av BB 

·      Många anser att välfärd åt alla inte gäller i Sollefteå 

·      De flesta känner att de inte haft delaktighet i besluten 

·      Sollefteåborna uttrycker att de betalar mycket hög skatt men utan samma fördelar som i 

andra kommuner 

·    Då den ekonomiska statusen kan påverka i vilken utsträckning man får hjälp, genom att 

exempelvis ta ledigt inför födseln och ta in på hotell nära ett BB på annan ort, känner de sig 

orättvist behandlade 

5.2 Individualiseringen 

I Baumans (2002) teori framgår det hur ett ökat ansvar hos individen också leder till otrygghet 

eftersom man inte har staten att förlita sig på i samma utsträckning och därmed beskylls 

samhällets misslyckanden på individerna. Bauman sammanfattar denna samhällsförändring med 

att man letar efter individuella lösningar på strukturella problem. Mycket av det som 

respondenterna har uttryckt under intervjuerna är att en föräldragrupp tillför mer än bara 

kunskaper om livet med bebis. Det handlade även om att möta andra föräldrar. Detta är något 

som respondenterna pratade om att de själva måste ta ansvar för att ordna under tiden landstinget 

inte hjälpte till med föräldrautbildning: 

Ja. Och det har ju varit en sån grej att det har varit nära att man ska försöka ordna 

någonting själv bara för att få träffa andra. Även om det inte är en barnmorska 

med eller nånting. Utan bara träffas flera stycken då. Blivande föräldrar i samma 

situation. Och kunna prata. Ja, det har vi ju pratat vi, och även liksom med andra 

par om att, om man skulle dra igång någonting. Så det har man även känt lite att 

det får väl vi ta tag i själva om det inte är, ingen annan vill hjälpa oss med det 

liksom. […] Så ja, lite mer ansvar har man tycker jag (Intervju 5). 

För att återgå till våra forskningsfrågor så handlar den ena om ifall Sollefteåbor upplever att dom 

har ett ökat ansvar när BB lades ner. Ansvaret definieras utifrån Baumans individualisering 
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(2002) och för att besvara frågan har vi studerat vad Sollefteåborna har sagt som både direkt och 

indirekt indikerat att de tar ett ansvar de inte hade tagit innan BB lades ner. Tecken på likheter 

med Baumans individualisering (2002) som man ser i vår studie är att många respondenter tar på 

sig ett eget ansvar gällande problem som de egentligen inte själva kan lösa. Exempel på detta är 

hur respondenterna flertalet gånger uttryckt att vägarna är dåliga till Örnsköldsvik, dit de är 

hänvisade.  

Ja, och vägarna är ju så usel här. Så stora, det är stora hål och gupp i vägen. Det 

är en väldigt lång period då du inte har någon typ av täckning på mobilen. Så det 

är ju inte heller trygghet där. (intervju 4) 

När de pratar om detta har många i samband med detta också förklarat hur de själva väljer att 

lösa situationen. 

Vi har tänkt så långt att vi skulle få tag på en husbil. Och stå två veckor innan 

hon ska föda och två veckor efter hon ska föda ifall det händer något framför 

sjukhuset. (Intervju 4) 

Här förklarar alltså respondenterna vad problemet är, men hittar sedan individuella lösningar på 

problemen, trots att väglaget inte är deras individuella problem. Dessa förklaringar är alltså 

tydliga tecken på när personer ger individuella lösningar på strukturella problem. 

Ett annat exempel på likheter med Baumans individualisering (2002) är hur respondenterna 

uttrycker sig om stöd. En av frågorna vi ställde under intervjuerna var “har ni fått det stöd du/ni 

velat ha? Om ja, vart har stöd funnits, och om nej, varför inte?” Många besvarade den här frågan 

med att förklara ett stöd, inte som de “fått”, utan som de har försett sig själva med. Något som 

många av respondenterna tar upp som ett stöd de skulle vilja ha men inte fått är 

föräldrautbildning. När de pratat om att de inte fått det, tar de samtidigt upp sådant som de istället 

gjort själva för att säkra sin trygghet. Exempelvis beskrev en respondent som svar på denna fråga 

att hon kunde hitta mycket på nätet och läsa sig till det själv. Utöver det hade paret själva valt att 

gå en kurs i bilförlossning som ABF (Arbetarnas bildningsförbund) har anordnat för att på det 

viset ge ett stöd till de blivande föräldrarna. En annan beskriver hur hon sökt upp andra blivande 
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föräldrar på Facebook. När vi frågat om var det har funnits stöd har de alltså nämnt det stöd de 

fått genom egna initiativ. 

Gällande deras upplevelse av ansvar har också respondenterna uttryckt oro över komplikationer 

med födseln. Att de till exempel skulle behöva åka in tidigare, om bilen kommer lägga av på 

vägen, om bebisen kommer överleva en förlossning i en bil, hur man ska agera om bebisen föds 

med navelsträngen runt halsen i bilen eller om man kommer förblöda i bilen. Hur de hanterar 

denna oro är det som ger en bild av hur individualiseringen tar sig uttryck. Istället för att hantera 

det som ett problem som staten, vården, självklart kommer lösa och att de inte behöver oroa sig, 

så har de själva tänkt ut olika lösningar för att klara av dessa situationer: 

Men en sak jag har tänkt på det är att nu, redan nu för några veckor sen så började 

jag, bilen, tankmätaren, om tankmätaren är på halvtank så tänker jag nu kanske 

jag måste fylla upp för man vet ju inte hur långt man måste åka och det kanske 

inte är dags och, det kanske inte är läge att stanna på en bensinstation. (Intervju 

5) 

Ett annat par hade till och med försökt planera in graviditeten innan stängningen av BB. Andra 

pratar om att de fått ta bilen på prov till Sundsvall för att se att de hittar dit sen när det väl är 

dags. En annan åtgärd som två av paren pratat om är att försöka ordna boende i staden de ska 

föda i veckor innan och efter födseln. Återigen är det alltså fråga om individuella lösningar på 

strukturella problem. 

I Baumans teori (2002) skrivs mycket om den otrygghet som ett större avstånd till staten fört med 

sig. Desto mer ansvar hos individen, desto mer oordning och otrygghet för individen. Även inom 

dessa delar syns likheter mellan respondenternas svar och Baumans teori (2002). En av 

respondenterna beskriver att om du vill ha trygghet och säkerhet så får du söka dig till storstaden, 

och indikerar då här att hon känner otrygghet på grund av att hon bor på glesbygden.  

[...] liksom på landsbygden och vart du än är i Sverige är det ju samma dåliga 

service ute på glesbygden. Det är liksom, vill du ha trygghet och säkerhet då får 

du bo i stan. Så jag tror det spelar ingen roll om du bor i Västernorrland eller 
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Småland eller Lappland tänkte jag säga, vart som helst så, så är det ju liksom 

utsatt eller vad man ska säga. (intervju 5) 

En annan uttrycker en rädsla för att akuten kommer lägga ner nu när BB lagt ner, och att den 

rädslan fört med sig att hon känner sig otrygg. Den föräldrautbildning som tidigare nämndes är 

en av punkterna som flera respondenter beskriver som en trygghet som de gått miste om när BB 

lagt ner. Dåliga vägar och dålig täckning är också saker som respondenterna beskriver som en 

otrygghet. Sist men inte minst uttrycker många av respondenterna att tryggheten försvinner när 

de inte längre har ett BB i staden. Men tryggheten finns inte bara i att ha BB nära, utan även att 

det hade ett bra rykte. Det är något som är återkommande i intervjuerna, att respondenterna varit 

stolta över BB i Sollefteå och att det var en väldigt bra klinik. Nu är de mer oroliga över att 

komma till ett BB i någon annan stad där de inte kommer få bra hjälp, något de var säkra på att 

de skulle få i Sollefteå. 

För en motvikt till det Bauman utgår ifrån finns Veenhovens artikel (1999) om livskvalitet i livet 

med ett individualiserat samhälle. Där förklaras fördelarna för medborgarna med 

individualismen och hur varje enskild medborgare ska kunna uppleva fördelarna och 

möjligheterna till att själva besluta om vad denne vill göra. De civila rättigheterna ska respekteras 

och personlig frihet ska göra så att medborgaren känner friheten att styra över sitt egna liv. Den 

sista kategorin i Veenhovens artikel handlar om att medborgaren ska kunna känna frihet och 

kontroll över sitt liv (Veenhoven 1999: 165). Efter nedläggningen av BB i Sollefteå visar 

resultaten av intervjuerna med de blivande föräldrarna på att de inte upplever att de har kontroll 

över deras kommande förlossningar eftersom de inte vet var de ska åka, vad som eventuellt kan 

ske längs en bristfällig väg och med emellertid dåligt mobilnät.  

Man vet ju till exempel inte om kvinnan föder i en bil, tänk om inte de kan få 

stopp på blödningen och förblöder och dör. Det är alltså, ja… suck. (intervju 1) 

Friheten att bilda familj i en stad där de vill bo och leva sina liv påverkas av att samhället blivit 

mer individualiserat, och det utan att staten hjälper medborgarna i övergången från att ha ett BB 

i staden där de bor, till att föräldrarna får ökat ansvar över graviditeten.  
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[...] har ju köpt hus här, jag vill bo här resten av mitt liv. Jag gillar ju 

småstadslivet, så det är här jag vill vara. (intervju 2) 

Det som denna analys av individualiseringen har medfört är att det går att se ett samband efter 

nedläggningen av BB. Det ökade ansvaret har också lett till en ökad otrygghet. Även om BB i 

Sundsvall finns kvar, även om det är minst lika långt att åka från många andra städer i Sverige 

till närmaste BB, och även om det skulle finnas bättre hjälp på andra sjukhus, har inte otryggheten 

försvunnit hos de intervjuade Sollefteåborna. Utan extra insatta resurser för övergången från att 

ha tryggheten med ett BB, till att bli av med det, har ansvarskänslan och otryggheten i staden 

ökat. 

6 Slutdiskussion  

I detta avsnitt ges en översikt över resultaten. Därefter följer en sektion med egna reflektioner 

kring framtiden för Sollefteå där uppsatsens författare har fört en vidare analys utifrån vad 

uppsatsen kommit fram till.  

6.1 Sammanfattning  

De blivande föräldrarna som medverkade i denna uppsats har på olika sätt uttryckt att 

grundläggande sjukvård är något som ska ingå i välfärden. Tre respondenter uttryckte att även 

BB ska ingå i det skyddsnät som välfärden står för.  

När det gäller frågan om huruvida deras bild av välfärden har förändrats efter nedläggningen av 

BB så har vi tittat på vad de svarat på frågor som behandlade välfärden före och efter 

nedläggningen, samt kommunens framtid. De svar vi fick var då att två par tyckte att sättet de 

ser på välfärden har förändrats efter att BB lades ner. Det ena paret ansåg att det nu inte finns 

någon välfärd i Sollefteå och det andra ansåg att mer och mer har lagts ner i staden och därför 

har välfärden blivit försämrad. De andra respondenterna pratade också om att dom upplevt en 

förändring i välfärden och att det blivit sämre vård, men att det inte förändrat deras sätt att se på 

välfärden, eftersom det har varit en process som pågått under mycket längre tid än nedläggningen 

av BB.  
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Nedläggningen har också medfört att Sollefteåborna ser annorlunda på stadens framtid. Några 

överväger att flytta till en annan stad om mer service i Sollefteå försvinner. Samtliga uttrycker 

en oro över att fler avdelningar på sjukhuset eller andra myndigheter kommer lägga ner nu när 

BB har lagts ner. Trots den ökade oron för Sollefteå så beskriver även flera av dem en stark 

kärlek för sin kommun och om det är någonting som varit positivt med nedläggningen av BB så 

är det att medborgarna förts samman genom sin kamp för en fungerande kommun.  

Sammantaget om hur bilden av Sollefteå som ett välfärdssamhälle förändrats efter nedläggningen 

har alltså följande framgått:  

Den socialdemokratiska välfärdsmodellen som Esping-Andersen (1990) förklarar den, är inte en 

modell som är applicerbar på Sollefteå efter vad respondenterna svarat. För mycket av vad 

modellen innefattar är sådant som respondenterna ej tycker att de har tillgång till i Sollefteå. Det 

som också går att säga om hur bilden av Sollefteå som välfärdssamhälle förändrats är att många 

upplever att de inte längre känner en tillit till staten och dess välfärdssystem, då man tagit bort 

något som för många är en del av den grundläggande sjukvården och det sociala skyddsnätet; 

BB.  

När det kommer till huruvida Sollefteåbor upplever ett ökat ansvar i samhället när BB lades ner 

upplevde de flesta att pressen på de själva har ökat efter nedläggningen. De har beskrivit det på 

lite olika sätt. I resultatet har vi funnit att oron över ansvaret att ta sig dit i rätt tid när det är långt 

bort, vikten av att behöva kolla upp allt inför vart man ska föda, att ansvaret som barnmorskor 

har att förlösa en bebis har lagts på föräldrarna om de skulle behöva föda på vägen.  

En respondent upplevde dock inte specifikt att ansvaret ökat med tanke nedläggningen, men 

kände att det ansvar som hon hade i att rösta i det politiska valet inte gav något, eftersom hon 

kände att vallöftena inte hölls.  

En annan avvikelse i mönstret med ökat ansvar var när en av respondenterna nämnde hur 

mannens ansvar snarare minskat i och med att det är platsbrist på sjukhusen och därför får oftast 

inte pappan stanna kvar över natten och blir därmed nekad att fullt ut kunna ta ansvar som pappa.  

Sammantaget upplever Sollefteåborna ett ökat ansvar för samhället efter nedläggningen, då oron 

ökat:  
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De uttrycker oro över var de nu ska vända sig. Att de inte känner att landstinget satt in något 

extra stöd för att övergången från att ha ett BB till att inte ha ett, ska kunna underlättas. 

Ansvarskänslan har också den ökat då de känner att de själva på olika sätt nu måste ansvara för 

att födseln går till på rätt sätt, något som de flesta ansett att vården ska kunna tillgodose.  

6.2 Egna reflektioner kring framtiden för Sollefteå  

I våra resultat går det att finna mönster både som visar på att Sollefteå är en stad där välfärdens 

tydliga kriterier suddats ut, tilliten för staten minskat, och där oron och otryggheten ökat.  

När resultaten visade att Esping-Andersens (1990) kriterier för den socialdemokratiska 

välfärdsmodellen inte uppfyllts, börjar en del varningsklockor ringa. Den socialdemokratiska 

regeringens definition av välfärden stämmer i stora drag överens med Esping-Andersens (1990) 

socialdemokratiska välfärdsmodell, och med den insikten blir man kvar med frågan om Sollefteå 

är en stad som hamnat utanför Sveriges välfärdssystem.  

Frågan är ju då vad som händer med framtiden och åt vilket håll samhället är på väg. Efter en 

sådan här nedläggning av BB börjar allmänna funderingar kring hur Sollefteåborna själva ska 

kunna ta det ansvaret som staten tidigare hade över för att förse alla med vård vid behov. Kommer 

ett framtida Sollefteå bestå av att invånare är självlärda sjuksköterskor, elektriker, 

förskolepedagoger och ... poliser? Kommer detta leda till utbrändhet på grund av allt ansvar, och 

att samhället formar en befolkning som inte är produktiv? Eller kommer den frihet från staten 

som det egna ansvaret piskar fram driva oss till ett laglöst samhälle?  

Dessa tankar är självklart inte helt realistiska och kanske inte beaktansvärda i dagens samhälle, 

men mönstren som studien målar upp är ändå oroväckande. Frågan är då vad som behövs för att 

medborgarna ska känna tillit till staten igen och inte själva behöver känna att ansvaret ligger på 

dem. De behöver ett system där hela livet täcks in och där det finns utrymme för att utvecklas. 

Medborgarna behöver information om vad som händer och förstå varför vissa beslut tas. Målet 

behöver vara att alla bidrar solidariskt för att upprätthålla Sveriges välfärdssystem. För den höga 

skatt som de uttrycker att de betalar ska de få känna trygghet och kunna trivas där de vill bo och 

bilda familj utan orostankar om vad som kan ske under och efter graviditeten. Genom 

föräldrautbildningar anordnade av staten vill de ha möjlighet att möta andra människor i liknande 

livssituation för att finnas som stöd, lära av varandra och utvecklas.  
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I nuläget på BB i Sollefteå har en ockupation pågått dygnet runt sen 1:a februari 2017 av 

medborgare i staden för att de vill visa på sitt missnöje av nedläggningen. Enligt vad Levi 

definierar i sitt tredje villkor för att medborgaren ska känna tillit så ska de ha rätt att påverka i 

större beslut som sker. Den pågående ockupationen av BB i Sollefteå visar tydligt på att de känner 

missnöje, men att det även finns en hel del oklarheter kring varför det som skett kunnat ske.  

I Johanssons forskning (2008) om endogena och exogena utmaningar beskriver Johansson den 

endogena utmaningen som individualiseringen är och att en utmaning som välfärden står inför 

idag är att ett individualiserat samhälle kräver att välfärden anpassar sig mer till att kunna utforma 

specifika lösningar för medborgarnas alla olika behov. En fördel med individualiseringen som 

sådan är ju enligt Johansson en mer jämställd arbetsmarknad, då individualisering gör att 

människor i större utsträckning går sina egna vägar och därmed ifrågasätter traditionella mönster. 

Detta ställer krav på att även välfärden utvecklas till att passa de olika behov som medborgare 

idag har.  

Ett sätt att göra välfärdsmodellen mer modern skulle kunna vara att anpassa den efter de 

flyttmönster som går att se i Sverige, där fler flyttar till större städer. I denna utveckling har dock 

inte välfärden förändrats. Den socialdemokratiska välfärdens mening är att alla ska ha rätt till 

samma rättigheter (socialdemokraterna 2017). Samtidigt ökar nedläggningar av myndigheter, 

jobbtillfällen och vårdinrättningar, vilket leder till att vi står med ett Sverige där välfärden inte 

längre gäller alla. För att man då ska kunna säga att Sverige som land har ett välfärdssamhälle, 

kräver det alltså att fler satsningar på glesbygden görs, för att anpassa välfärdens mening till ett 

nutida samhälle där invånare på glesbygden missgynnas.  
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Bilaga 1  

Hej!  

Vi söker: Blivande föräldrar boende i Sollefteå kommun som vill delta i en intervju för vår 

kandidatuppsats om nedläggningen av BB i Sollefteå.  

 Ni kommer vara anonyma i intervjun.  

Intervjuerna kommer genomföras från 12 april och framåt.  

Vi är två studenter som heter Maila och Karin från Samhällsvetarprogrammet vid 

Mittuniversitetet och vi ska nu skriva en kandidatuppsats om hur bilden av Sollefteå som ett 

välfärdssamhälle påverkas av nedläggningen av BB i Sollefteå.  

Genom vår uppsats vill vi nå ut till flera aktörer som ingår i olika delar av samhället och bidra 

till kunskapen och kampen för vad som händer inom samhälleliga strukturer när ansvaret för en 

fungerande välfärd läggs på medborgarnas axlar att lösa.  

Därför söker vi nu personer som vill vara med i en intervju för uppsatsen. För att bidra med 

åsikter och tankar om nedläggningen av BB i Sollefteå och välfärdssamhället i Sverige.  

Vi söker er som är blivande föräldrar och bosatta i Sollefteå kommun för en intervju på cirka 1 

h.  

Skulle vara väldigt uppskattat om några av er vill hjälpa oss med vår uppsats :)  

Skicka ett PM på facebook för vidare kontakt med oss, eller hör av er till oss på mail: 

Maila Dimle  

Karin Elisabeth Karlsson 

karlsson.e.karin@gmail.com 

 maila.dimlekarlsson@gmail.com  

Med vänlig hälsning, Karin Karlsson och Maila Dimle 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

En intervjuguide är skriven för att vara till stöd för oss inför och under själva intervjuerna. För 

att sträva efter att följa en röd tråd i intervjuerna med de olika respondenterna eftersom det blir 

viktigt inför kommande analys av det insamlade materialet.  

Inför intervjun kommer vi presentera vilka vi är, vilket lärosäte vi studerar vid och vad studiens 

syfte är. Respondenterna kommer även få ta del av kontaktinformation till oss på ett separat blad 

för att de utan problem ska kunna kontakta oss efteråt om frågetecken eller andra funderingar 

uppkommer.  

Därefter kommer förfrågan av inspelning under intervjun göras till respondenterna, med syfte för 

att transkriberingen av materialet efter intervjun ska underlätta för oss inför den analytiska delen 

av uppsatsen.  

Respondenterna meddelas att de har rätten att när som helst under intervjun avbryta eller hoppa 

över en fråga.  

Någon av oss berättar när inspelningen av intervjun startas.  

Intervjun börjar:  

Nu påbörjas en intervju med 1-2 blivande föräldrar bosatta i Sollefteå kommun, den ____ 

(datum).  

Bakgrundsfakta:  

Sollefteå BB lades ner 1 februari 2017 och när väntar ni barn? ____ (månad). 53  

 

Syftet med vår uppsats handlar om att förstå vad som händer med samhället när fler flyttar från 

norrland, de mindre städerna får inte ha kvar handel och skolorna och sjukhus flyttar till större 

städer. Det som händer är att bostadsbristen ökar i de större städerna. Generellt har marknaden 

blivit mer globaliserad och staten får mindre makt, mer ansvar läggs på individerna.  



 

41 
 

Vi vill undersöka hur synen på välfärdssamhället förändras när en så viktig del av sjukvården 

som ett BB är, läggs ner.  

Intervjufrågor:  

I början graviditeten:  

När du (ni) fick reda på att en graviditet var påbörjad, kände du (ni) till att BB skulle läggas ner?  

Om ja: Vad var tankarna då?  

Om nej: Vad var tankarna då?  

Hur viktigt känns det att det finns ett BB i den staden där man är bosatt?  

Har ni fått det stöd du (ni) känner att ni velat ha?  

Om ja: Vart har stöd funnits?  

Om nej: Varför inte?  

Under graviditeten:  

Hur har tankarna om Sollefteå som stad varit? Känns det annorlunda när det inte finns ett BB? 

Vad tänker du (ni) om att BB på Sollefteå sjukhus har lagts ner?  

Vilka är de mest förekommande tankarna hos er?  

När du (ni) hör ordet välfärd, vad är tankarna då?  

Har dessa tankar förändrats när BB lades ner?  

Vad är viktigt att ett välfärdssamhälle ska ha?  

Nämn några viktiga anledningar att ett BB ska finnas i städer?  

Vad känner du (ni) ansvar över?  

specificera: Är det något du (ni) känner att staten borde ha ansvar över istället för dig (er)?  

Hur känns det kring Sollefteå och framtiden? Blir du (ni) oroliga för något?  
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Om förlossningen:  

Har du (ni) planerat inför förlossningen?  

Vilka fördelar finns det med att BB lägger ner i Sollefteå och att ni får åka till större sjukhus 

längre bort?  

Vilka nackdelar finns det att BB har lagts ner?  

Vad skulle ni vilja hälsa till politiker i Sverige och politiker i Landstingsnämnden?  

Hur är era tankar om framtiden? Om BB lägger ner, blir ni oroliga att andra viktiga 

myndigheter/organisationer lägger ner? 55  

Om ni inte vill bo i Sollefteå, vilken stad skulle ni välja då med tanke på nedläggningen av BB? 


