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Abstract  
Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna ser ut för invånarna i Region 

Västernorrland att påverka beslutet om nedläggningen av förlossningen vid Sollefteå sjukhus. 

Studien har genomförts som en fallstudie av nedläggningen där proteströrelsen samt 

regionfullmäktige har undersökts. Det empiriska materialet har samlats in genom 

frågeundersökningar med personer som är aktiva inom proteströrelsen samt genom kvalitativ 

textanalys där regionfullmäktiges protokoll från 2016 och fram till idag har analyserats. 

Resultatet visar att medborgarnas proteströrelse har varit omfattande men att de officiella 

kanalerna för medborgarinflytande är begränsade. Resultatet visar även att det inte finns några 

tecken på förändrade positioner i frågan hos de olika partierna i regionfullmäktige.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Deltagardemokrati, medborgarinflytande, välfärdspolitik, Sollefteå sjukhus, Region 
Västernorrland, kvinnosjukvård.  
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Inledning 
Introduktion  

 
År 2016 publicerades den senaste i raden av demokratiutredningar som syftar till att utreda 

hur man kan stärka individens möjlighet att delta i samt påverka politiken mellan de allmänna 

valen. I utredningen poängteras att vi måste ha en hållbar demokrati i Sverige. Det innebär för 

det första att offentliga institutioner fattar beslut på ett transparent, rättssäkert och effektivt 

sätt. Det innebär också att medborgarna behöver ha förtroende för demokratiska institutioner, 

att det demokratiska deltagandet är stort och inte minst att en majoritet av befolkningen 

upplever att de har möjlighet att påverka politiken.1 I vårt land finns ett starkt kommunalt 

självstyre. I det lokala och regionala har medborgaren bästa möjliga förutsättningar för att 

delta och utöva inflytande över politiken samt goda förutsättningar till insyn och 

ansvarsutkrävande. Om medborgarna får goda möjligheter till lokalt och regionalt inflytande 

kan hela det politiska systemets legitimitet stärkas.2 

 
Den 26:e oktober 2016 beslutade landstingsfullmäktige i Landstinget Västernorrland att 

förlossningskliniken tillsammans med övrig akut kvinnosjukvård på sjukhuset i Sollefteå 

skulle stängas ned. Anledningen till detta var att landstinget befann sig i ett svårt ekonomiskt 

läge och behövde spara pengar.3 Redan när förslaget presenterades under det föregående året 

väckte det starka reaktioner bland befolkningen i Västernorrland och i oktober 2015 hölls den 

första av många manifestationer mot förslaget. Drygt tre månader efter att beslutet om 

nedläggningen togs, den 31:e januari var det dags för förlossningen att stänga igen sina portar. 

Kvällen innan förlossningens sista dag, den 30:e januari inleddes en ockupation av Sollefteå 

sjukhus och än idag sitter ockupanter i sjukhusentrén under dygnets alla timmar. De gör det 

                                                             
1 SOU 2016:5 s. 30  
2 SOU 2016:5 s. 113  
3 Landstinget Västernorrland, ”Protokoll landstingsfullmäktige 2016-10-26--27” 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-
moten/Sammantradeshandlingar/Protokoll/, 2016, (hämtad 2019-05-13)  
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för att de förtroendevalda i regionfullmäktiges ska ändra sitt beslut och de har lovat att 

fortsätta ockupationen till förlossningen öppnar igen.4 

 

Förtroende för och upplevd möjlighet att påverka politiken är enligt Demokratiutredningen 

det som bygger en hållbar demokrati samtidigt som regionalt och lokalt inflytande stärker 

hela det politiska systemets legitimitet. En bristande möjlighet att påverka politiken på en 

regional nivå i Västernorrland kan därmed tänkas påverka det svenska politiska systemet i 

stort. Det är därmed viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att studera medborgarnas 

möjligheter att delta i och påverka politiken. Proteströrelser i samband med nedskärningar i 

välfärden är vanliga men ofta relativt snabbt övergående.5 Beslutet om nedläggningen av 

förlossningen i Sollefteå togs i november 2016, då hade protesterna pågått i ett år och 

proteströrelsen är idag fortsatt mycket aktiv. Att de fortsatt är så aktiva samtidigt som beslutet 

om nedläggningen står fast är ganska unikt och det gör det intressant att studera just detta fall.  

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur invånarna i Region Västernorrlands 

möjligheter att påverka beslutet om nedläggningen av förlossningen vid Sollefteå sjukhus ser 

ut. 

 

1. Vilka deltagardemokratiska metoder har medborgarna använt sig av för att påverka 

beslutet om nedläggningen av förlossningen vid Sollefteå sjukhus? Vilka former av 

medborgarinflytande har invånarna möjlighet att utnyttja? 

2. Har medborgarna i Region Västernorrland kunnat påverka beslutet i någon mån? 

Alltså, kan man se tecken på förändrade positioner i frågan hos de politiska partierna i 

regionen?  

 

Disposition 
I kapitel två behandlas teori och tidigare forskning som är relevant för och ger en bakgrund 

till det valda ämnet.  I kapitel 3 presenteras och motiveras den metod som använts samt urval 

                                                             
4 Informant 3. Styrelseledamot ”Sollefteå framtidens akutsjukhus”. Mejlintervju 2019-05-17. 
5 Johansson, Kumlin, Naurin och Wängnerud. Det politiska spelet: medborgare, medier och 
politiker i den representativa demokratin, 188.  
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och källkritik. I kapitel 4 presenteras empirin från de intervjuer som genomförts, uppdelat i 

proteströrelsens deltagardemokratiska metoder samt möjligheter till medborgarinflytande i 

Region Västernorrland. Här presenteras även empiri från den kvalitativa textanalys som har 

genomförts där utgångspunkten är beslutet om nedläggningen. Därefter presenteras 

textanalysen av regionfullmäktigeprotokollen mellan 2017 och 2019. I kapitel 5 diskuteras de 

resultat som framkommit i empirin i förhållande till frågeställningarna. I kapitel 6 presenteras 

slutligen de slutsatser som uppsatsen genererar samt en utvärdering av metoden och idéer till 

vidare forskning.  

 

Teori och tidigare forskning 
Teori och begrepp 
Deltagardemokrati 
Deltagardemokrati definieras som ”handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall 

(resultat)”. Deltagardemokrati tar till skillnad mot andra demokratiska idealtyper ej ställning 

till hur beslut ska tas, där ryms istället både försök att påverka beslutsfattare och direkt 

beslutsfattande. Ofta skiljer man inom deltagardemokratin på de som föredrar så mycket 

direktdemokrati som är möjligt och de som vill se att medborgarna är engagerade i politiken 

men där de slutliga besluten ändå tas av de politiska representanterna. Till de 

deltagardemokratiska metoderna räknas förutom valdeltagande även deltagande som är knutet 

till politiska partier, att skänka pengar till valkampanjer och försök att övertyga andra att rösta 

på en kandidat eller ett parti. Vidare räknas även namninsamlingar, demonstrationer, 

bojkotter, ockupationer och strejker till olika former av deltagardemokrati. Till 

deltagardemokrati bör även direktdemokratiska former räknas, såsom folkomröstningar samt 

de fall där initiering, beredning och genomförande av politiska beslut tar direktdemokratiska 

former.6 

 

Piersons teori om den nya välfärdspolitiken 
Välfärdsstaten har enligt Pierson ett stort folkligt stöd och majoriteten sluter upp kring viktiga 

delar av välfärdspolitiken, inte minst de mest kostsamma och största välfärdsområdena. Här är 

                                                             
6 Peter Esaiasson och Anders Westholm. Deltagandets mekanismer – Det politiska 
engagemangets orsaker och konsekvenser. Malmö: Liber, 2006, 10–16.   
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de populäraste policyalternativen status quo, dvs ett oförändrat tillstånd, eller ökade 

satsningar. Gällande status quo menar Pierson att stödet är synnerligen lättmobiliserat då 

nedskärningar i välfärdspolitiken ger tydliga förlorargrupper. Enligt Pierson är medborgare 

risk-aversiva, alltså att deras önskan om att undvika försämringar i välfärden är starkare än 

deras strävan eller önskan om förbättringar.  

 

Detta sammantaget får konsekvenser för aktörerna i välfärdspolitiken. Vid välfärdspolitiska 

förändringar och försämringar förväntas medborgarna protestera och de är mer framträdande 

och lättmobiliserade än andra grupper. För partier såväl som för enskilda politiker innebär 

detta en svår balansgång om de ska överleva val samtidigt som de ska hantera de 

kostnadsproblem som välfärdsstaten dras med.7  

 

Tidigare forskning  
Daniel Wohlgemuth undersöker i sin avhandling Den responsiva demokratin? Effekter av 

medborgarnas delaktighet i den lokala demokratin hur möjligheterna för kommunpolitiker att 

fatta representativa beslut påverkas av medborgarnas olika försök att påverka politikens utfall. 

I avhandlingen undersöks fyra olika tillvägagångssätt som medborgare kan använda sig av för 

att påverka politikens utfall samt vilken betydelse dessa tillvägagångssätt har för möjligheten 

att låta majoritetens uppfattning påverka olika beslut. De tillvägagångssätt som undersöks är 

valdeltagande, deltagande mellan och vid sidan om valen, engagemang inom föreningslivet 

samt vardagliga kontakter mellan medborgare och politiker. 

 

I avhandlingen menar Wohlgemuth att det finns två olika sätt som politiker kan påverkas av 

olika påverkansförsök. Det första sättet är att politikernas uppfattning om vad medborgarna 

vill förändras (perception). Det andra sättet är att politikerna tar intryck av medborgarnas 

åsikter vilket gör att deras egna preferenser förändras.8  

 

                                                             
7 Bengt Johansson, Staffan Kumlin, Elin Naurin och Lena Wängnerud. Det politiska spelet : 
medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin. Lund: Studentlitteratur, 
2014, 183–185.  
8 Daniel Wohlgemuth, Den responsiva demokratin? Effekter av medborgarnas delaktighet i 
den lokala demokratin, doktorsavhandling, Uppsala universitet, 2006, 10–11.   
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I avhandlingen kommer Wohlgemuth fram till att de påverkanskanaler som används vid sidan 

om valen har en signifikant positiv effekt på åsiktsöverensstämmelsen mellan politiker och 

medborgare. Den största genomslagskraften har här föreningslivet och de vardagliga 

kontakterna. När det gäller den perceptiva överenskommelsen drar Wohlgemuth slutsatsen att 

det endast går att konstatera att ingen påverkanskanal har en negativ effekt på 

överensstämmelsen mellan politiker och medborgare. Detta innebär att medborgarnas 

påverkansförsök främst påverkar den åsiktsmässiga överensstämmelsen, alltså att politikernas 

preferenser förändras av att ta del av medborgarnas åsikter. De olika påverkansförsöken vid 

sidan om valen kan därmed inte sägas påverka politikernas uppfattning om hur opinionen ser 

ut.9   

 

Anna Österlund kategoriserar i sin magisteruppsats Kommunal demokrati och 

medborgarinflytande i ett samhälle i förändring medborgarinflytande i fyra olika nivåer. På 

den första nivån har invånarna möjlighet att få insyn i beslut som redan har tagits. På den 

andra nivån har invånarna möjlighet att dela med sig av sina åsikter i olika frågor, men 

fullmäktige har ingen skyldighet att fatta de beslut som invånarna vill och medborgarna får 

endast yttra sig i frågor som fullmäktige har initierat. På den tredje nivån har invånarna själva 

möjlighet att initiera frågor och ge sin åsikt i frågan. På den fjärde nivån har invånarna 

beslutanderätt i olika frågor, det handlar alltså här om direkt demokrati. Den fjärde nivån kan 

delas in i två olika varianter. I den första varianten endast har medborgarna beslutanderätt i de 

frågor som fullmäktige bestämmer, i den andra varianten får medborgarna själva initiera 

frågor för att sedan besluta i dessa.10  

 

I 2014 års demokratiutredning Låt fler forma framtiden! lyfts ett antal förslag fram om hur 

man kan förstärka ”individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom de 

allmänna valen”.  En viktig del i detta är medborgardialoger vilket innebär att såväl individer 

som intresseorganisationer bjuds in att vara delaktiga i beslutsfattande. Dessa 

medborgardialoger kan leda till att beslut blir mer legitima och att de får en starkare 

förankring men även till att missnöjesyttringar och intressekonflikter kan undvikas.  

                                                             
9 Wohlgemuth, 2006, 155–161.  
10 Anna Österlund, Kommunal demokrati och medborgarinflytande i ett samhälle i 
förändring, magisteruppsats, Linköpings Universitet, 2002, 21–22.  
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Även folkomröstningar kan leda till att medborgarnas möjligheter att påverka blir större. I 

utredningen poängteras att en majoritet av de folkomröstningar som genomförts lokalt mellan 

2011 och 2014 har stärkt det demokratiska deltagandet.  

 

Ett tredje förslag är folkmotion. Detta är tänkt att ersätta medborgarförslag som ej gett önskat 

effekt på de ställen där det har introducerats då det främst använts som en förslagslåda och 

tagit både tid och resurser från den övriga verksamheten. Folkmotionen föreslås vara 

tvingande för alla kommuner och landsting där alla som är folkbokförda inom kommunen 

eller landstinget kan lämna förslag. Om motionen under en 6-månadersperiod stöds av minst 

en procent av befolkningen ska motionen beredas och fullmäktige ska fatta beslut senast ett år 

efter att motionen väcktes.11         

Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur medborgarnas möjligheter att påverka beslutet 

om nedläggningen av förlossningen på Sollefteå sjukhus ser ut. För att kunna besvara detta 

syfte har en fallstudie av nedläggningen gjorts där proteströrelsen samt ledamöterna i 

regionfullmäktige i Region Västernorrland undersöks. Valet att göra en fallstudie beror på att 

syftet och frågeställningarna bäst kan besvaras med hjälp av en djupgående undersökning av 

fallet.  

 

Intervjuer  
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har två olika metoder använts. För 

att kunna besvara frågeställning 1 har intervjuer genomförts med personer som är aktiva inom 

proteströrelsen. Intervjuerna genomfördes i form av informantundersökningar. Detta anses 

lämpligt i denna studie då intervjupersonerna i en informantundersökning används som 

vittnen som hjälper till att ge en bild av hur verkligheten ser ut.12 Med den första 

frågeställningen söker denna studie svar på vilka deltagardemokratiska metoder som har 

                                                             
11 SOU 2016:5 s. 43–46  
12 Peter Esaisson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud. Metodpraktikan – 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 
2012, 227.   
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använts i proteströrelsen och det är därför rimligt att anta att dessa informanter som är 

involverade i proteströrelsen är de som bäst kan hjälpa mig att besvara denna fråga.  

 

Att genomföra personliga intervjuer var ej möjligt av praktiska skäl och att inte heller att 

genomföra telefonintervjuer. Då återstod att genomföra intervjuerna i en enkätliknande form 

där frågorna mejlades till informanterna. En fördel med detta är att intervjuareffekter undviks. 

Intervjuareffekter innefattar medveten och omedveten påverkan från intervjuaren eller att den 

intervjuade anpassar sig efter intervjuarens egenskaper. Omedveten påverkan kan bland annat 

handla om gester, uttal och mimik.13  

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom att kontakt togs med styrelsemedlemmar i 

föreningarna Sollefteå sjukhusockupation och Sollefteå framtidens akutsjukhus. Valet av dessa 

personer gjordes på grund av att de antogs vara väldigt aktiva i och befinna sig i centrum av 

proteströrelsen. Därmed antas de kunna bidra väl som vittnen eller sanningssägare i dessa 

informantintervjuer. Sammanlagt nio personer kontaktades varav sex personer svarade ja på 

att ställa upp på en intervju, slutligen var det 3 personer som svarade på intervjufrågorna.  

 

När en informantundersökning genomförs finns inget egenvärde i att ställa samma frågor till 

de olika informanterna.14 Intervjufrågorna skickades i två omgångar där frågorna i den andra 

omgången såg lite annorlunda ut och var delvis baserade på vad som framkom i den första 

intervjun, följdfrågor har även ställts för att få en så bra bild av proteströrelsen som det är 

möjligt.  

 

Kvalitativ textanalys 
Med frågeställning 2 söker jag svar på om proteströrelsen har kunnat påverka beslutet om 

nedläggningen av förlossning och detta görs genom att studera om det finns tecken på 

förändrade positioner i den aktuella frågan hos de olika partierna.  

För att besvara denna frågeställning studeras samtliga regionfullmäktige-protokoll från 2016, 

då beslutet om nedläggningen togs fram till idag.  

                                                             
13 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 235. 
14 Ibid, 228. 
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Kvalitativ textanalys handlar om att aktivt läsa en text och ställa frågor till texten samt att 

bedöma om man själv, eller texten kan besvara frågorna. En beskrivande analys genomförs då 

det intressanta i denna textanalys är att klargöra vilka motioner och interpellationer som 

handlar om förlossningen i Sollefteå som behandlats i regionfullmäktige, vilka som står 

bakom dessa samt hur de olika politikerna och partierna har röstat i frågor som berör 

förlossningen i Sollefteå. Det är alltså inte relevant för frågeställningen att kritiskt granska 

innehållet i texterna.15  

 

Jag har till samtliga regionfullmäktige-protokoll ställt frågorna; nämns förlossningen i 

Sollefteå i texten? Vilket parti tillhör den som nämner förlossningen i Sollefteå? I vilket 

sammanhang nämns förlossningen, är det t ex i en motion, ett yttrande från regionstyrelsen 

eller i ett budgetförslag? Vad säger den eller de som nämner förlossningen? Och slutligen, om 

beslut tas i fråga som rör förlossningen i Sollefteå, hur röstar politiker för de olika partierna. 

 
Källkritik 
Det källmaterial som använts i den kvalitativa textanalysen har hämtats direkt från 

avsändarens (Region Västernorrlands) hemsida varför det inte finns någon anledning att 

misstänka att det inte är äkta.  

 

I denna studie har tre personer som antas vara oberoende av varandra intervjuats. Både i 

intervjuerna och i textanalysen befinner sig berättaren nära händelserna. Personerna som blivit 

intervjuade är mycket aktiva i proteströrelsen och den som skrivit protokollet samt de som 

utsätts som justerare av detsamma befinner sig självfallet på regionfullmäktiges sammanträde.  

 

Protokollen i regionfullmäktige är samtida då de skrivs under tiden som fullmäktiges 

sammanträde pågår och justeras tätt därpå. Vad det gäller intervjuerna behandlar de delvis 

sådant som pågår just nu. När det gäller tidigare händelser och deras datum bekräftas dessa 

genom att flera oberoende intervjupersoner uppger samma datum, vilket gör 

vittnesuppgifterna trovärdiga.  

                                                             
15 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 210–211.  
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Att bedöma graden av tendensen är svårare. Intervjupersonerna känner säkerligen lojalitet till 

proteströrelsen som sådan samt till de föreningar som de representerar varför det kan finnas 

ett intresse hos intervjupersonerna att tala till proteströrelsens och föreningarnas fördel. 

Samtliga uppgifter som intervjupersonerna lämnar är dock fullt möjliga att verifiera genom 

sociala medier, medierapportering etcetera.  

 

Fullmäktigeprotokollen är offentliga politiska dokument varför man får utgå från att dessa 

berättar sanningen.        

Resultat 
 

Beslutet om nedläggningen 
Den 26:e oktober 2016 fattas i landstingsfullmäktige beslut om att stänga ner förlossningen på 

Sollefteå sjukhus. I fullmäktige presenteras tre olika alternativ för nedskärningar i 

förlossningsvården i regionen. Anledningen till nedskärningarna är att Region Västernorrland 

befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och att hälso- och sjukvårdsnämnden behöver spara 

160 miljoner kronor till 2018 års slut. Följande alternativ presenteras:  

1. Sollefteå sjukhus förlossning stängs ned.  

2. Örnsköldsviks sjukhus förlossning stängs ned.  

3. Sollefteås och Örnsköldsviks förlossning stängs ned.  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige röstar för alternativ 1 då uträkningarna kring de 

besparingar som detta alternativ förväntas leda till anses mest pålitliga. Propositionsordningen 

blir att den som röstar ja röstar för regionstyrelsens förslag, den som röstar nej röstar för 

avslag av regionstyrelsens förslag. För ja röstar 39 ledamöter. 33 socialdemokrater, 3 

miljöpartister, 1 liberal och 2 vänsterpartister. För nej röstar 36 ledamöter. 3 

socialdemokrater, 11 moderater, 6 centerpartister, 3 kristdemokrater, 3 liberaler, 6 

sverigedemokrater och 4 vänsterpartister. Två stycken socialdemokrater avstår voteringen. 

Fullmäktige går alltså på regionstyrelsens linje och beslutar att stänga ned förlossningen och 

övrig kvinnosjukvård på Sollefteå sjukhus. 
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Fyra ledamöter som representerar Vänsterpartiet lämnar en skriftlig reservation där de yrkar 

avslag på ärendet med hänvisning till att kostnadsminskningarna vid nedläggning av 

förlossningen i Sollefteå är för små och osäkra i förhållande till de konsekvenser som den 

kommer leda till för att motivera nedläggningens konsekvenser. Nedläggningen skulle enligt 

Vänsterpartiet även få allvarliga och oåterkalleliga konsekvenser för upptagningsområdets 

samhällsekonomiska utveckling som inte rimmar med ansvaret för regional utveckling som 

tas över då landstinget blir en region den 1:e januari 2017. Tre ledamöter som representerar 

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig reservation där de argumenterar för att ett 

sammanhållet vårdområde är en bättre lösning för att sänka kostnader än att stegvis montera 

ner akutsjukhusstrukturen i Sollefteå. Tre stycken representanter för Liberalerna lämnar en 

skriftlig reservation där de skriver att de vill freda kvinnosjukvården samt värna om blivande 

föräldrars trygghet inför förlossningen. Detta vill de göra genom att utreda möjligheten till 

entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå. Tre representanter för Kristdemokraterna lämnar 

en skriftlig reservation där de reserverar sig mot beslutet. De menar att detta är ett hårt slag 

för hela landstingets kvinnosjukvård och menar att beslutet går emot de nationella satsningar 

och utredningar som görs för att komma till bukt med ojämlikheten i vården. 16 

 

Regionfullmäktige 2017 – 2019  
Till sammanträdet i regionfullmäktige den 26-27:e april 2017 har en företrädare för 

Vänsterpartiet, lämnat in en interpellation. I interpellationen frågar företrädaren hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande Eva Back (S) om hon är beredd att ompröva beslutet om 

nedläggningen av förlossningen i Sollefteå. Detta med anledning till ett medieuttalande hon 

gjort där hon lovat att patientsäkerheten inte ska hotas. Något som motionären menar inte är 

möjligt. I sitt svar menar Eva Back att riskanalyser gjorts med hänsyn till patientsäkerheten 

innan beslutet om nedläggningen togs och hon ser därför ingen anledning att ompröva 

beslutet.17 

 

                                                             
16 Landstinget Västernorrland, ”Protokoll landstingsfullmäktige 2016-10-26--27” 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-
moten/Sammantradeshandlingar/Protokoll/, 2016, (hämtad 2019-05-13)  
17 Region Västernorrland, ”Protokoll regionfullmäktige 2017-04-26--27” 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-
moten/Sammantradeshandlingar/Protokoll/, 2017, (hämtad 2019-05-13) 
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I regionfullmäktige den 21–22:e juni 2017 har två representanter för Moderaternas inkommit 

med en motion om att entreprenadisera Sollefteå sjukhus. I yttrandet över motionen menar 

regionstyrelsen att utredning om entreprenad ingår i den målbild som regionfullmäktige antog 

i november 2016 men att det behövs ett bättre beslutsunderlag varför Regiondirektören fått i 

uppdrag att utreda för- och nackdelar med olika driftsformer. Regionstyrelsen föreslår att 

regionfullmäktige anser motionen besvarad och så blir det. 

 

Under detta sammanträde behandlas även en motion från fyra stycken vänsterpartister. I 

motionen yrkar de för att Region Västernorrland tillsammans med Sollefteå och Kramfors 

kommun ska utreda möjligheterna till ett sammanhållet vårdområde i Ådalen. De yrkar även 

för att nuvarande verksamheter på Sollefteå sjukhus ska behållas intakta i väntan på att 

resultatet av utredningen är klar. Regionfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

En tredje motion som berör förlossningen på Sollefteå sjukhus kommer från en företrädare för 

Liberalerna. I motionen yrkas för att utreda entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå. 

Regionfullmäktige beslutar enligt Regionstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad.18    

 

I regionfullmäktige den 20:e september 2017 har två stycken Sverigedemokrater inkommit 

med en motion. I motionen yrkar de för ett genomförande av en folkomröstning om huruvida 

förlossningen på Sollefteå sjukhus ska öppna igen eller om den ska förbli stängd. I motionen 

går att läsa ”Sverigedemokraterna är positiva till att medborgarna ska ha så stort inflytande 

som möjligt i frågor som är rimliga att avgöra för gemene man. Vi anser att frågor som är 

avgörande för befolkningens framtid även skall få avgöras av befolkningen. Tydligast görs 

detta genom en folkomröstning […] På så sätt får även majoriteten en möjlighet att pröva sitt 

tidigare beslut i frågan och se om majoriteten av länets invånare är av samma uppfattning som 

den politiska majoriteten.”  

 

Regionstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till patientsäkerhet och 

rekryteringssvårigheter samt de kostnader som en folkomröstning skulle medföra.  

 

                                                             
18 Region Västernorrland, ”Protokoll regionfullmäktige 2017-06-21--22” 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-
moten/Sammantradeshandlingar/Protokoll/, 2017, (hämtad 2019-05-13) 
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En representant för Centerpartiet yrkar bifall till motionen med följande tilläggssatser:  

1. Att genomföra folkomröstningen om förlossning i Sollefteå i samband med de 

allmänna valen 2018.  

2. Att folkomröstningens frågeställning ska lyda ”Ska förlossningen vid sjukhuset i 

Sollefteå öppnas?” och svarsalternativen ska vara ”Ja” och ”Nej”.  

3. Att om minst 2/3 av de röstberättigade deltar i folkomröstningen och en majoritet av 

dessa röstar ”Ja” så ska förlossningen i Sollefteå öppnas igen.  

Propositionsordningen blir att den som röstar ja röstar för regionstyrelsens förslag om att 

avslå motionen. Den som röstar nej röstar för Sverigedemokraternas motion med 

Centerpartistens bifallsyrkande. Resultatet av voteringen blir att 59 ledamöter röstar ja. 36 

socialdemokrater, 10 moderater, 6 vänsterpartister, 4 liberaler och 3 miljöpartister. 13 

ledamöter röstar nej. 4 centerpartister, 6 sverigedemokrater och 3 kristdemokrater. Två 

stycken kristdemokrater avstår att rösta. Därmed går alltså regionfullmäktige på 

regionstyrelsens linje och avslår motionen om folkomröstning om förlossningen på Sollefteå 

sjukhus.19 

 

Vid regionfullmäktige den 28-29:e november 2018 presenterar tre partier sina budgetförslag. 

Dessa partier är Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. I 

Vänsterpartiets förslag budgeteras för att åter öppna förlossningen på Sollefteå sjukhus. I 

förslaget argumenterar Vänsterpartiet för att nedläggningen ej har lett till önskad ekonomisk 

förbättring. Detta på grund av exempelvis ökade kostnader för vårdköp från andra landsting 

och ökade transportkostnader. I Sverigedemokraternas förslag budgeteras det för att satsa 15 

miljoner kronor om året för att kunna öppna förlossningsvården i Sollefteå, men först från och 

med 2021 då Sverigedemokraterna argumenterar för att regionens ekonomiska situation inte 

klarar det innan dess. I Kristdemokraternas budgetförslag föreslås att de nedstängda 

verksamheterna vid Sollefteå sjukhus ska öppnas upp stegvis, förlossningsvården föreslås 

dock ej vara den första verksamheten som ska öppnas.20 

                                                             
19 Region Västernorrland, ”Protokoll regionfullmäktige 2017-09-20” 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-
moten/Sammantradeshandlingar/Protokoll/, 2017, (hämtad 2019-05-13) 
20 Region Västernorrland, ”Protokoll regionfullmäktige 2018-10-28--29” 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Politiska-
moten/Sammantradeshandlingar/Protokoll/, 2018, (hämtad 2019-05-13) 
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Proteströrelsen 
 

Deltagardemokratiska tillvägagångssätt  
Protesterna startade hösten 2015 med att föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus, i 

fortsättningen benämnd SFA, bildades. Föreningen bildade även en Facebook-grupp som kom 

upp i 15 000 medlemmar.21  

 

I oktober 2015 hölls en första manifestation i protest mot nedmonteringen av 

akutverksamheten på Sollefteå sjukhus. Denna manifestation hölls i Kramfors och lockade 

cirka 14 000 deltagare. I april 2016 hölls sedan en manifestation i Härnösand som lockade 

någonstans mellan 20–25 000 deltagare. Ytterligare minst två manifestationer har genomförts 

i Örnsköldsvik och en budkavle som gick från Sollefteå till Härnösand via Kramfors 

genomfördes i september 2016. I november 2016, cirka en vecka efter att beslutet om 

nedläggningen av förlossningen togs i regionfullmäktige anordnades även en 

ljusmanifestation för alla barn som fötts på förlossningen i Sollefteå.  

 

Övriga påverkansförsök har handlat om namninsamlingar där en insamling överlämnades till 

dåvarande sjukvårdsminister Annika Strandhäll.22  Debattartiklar och insändare har skrivits, 

opinionsbildning har genomförts på sociala medier, informationsmöten för Region 

Västernorrlands invånare har hållits på flera platser i länet och en informationsfilm har 

producerats och gjorts tillgänglig på internet.23 Brev har skickats till gruppledare och 

ledamöter i regionfullmäktige, demonstrationer har anordnats utanför Regionhuset i samband 

med beslutsfattande och föreningarna har deltagit på medborgarpaneler. Dessutom har egna 

paneldebatter med politiker och tjänstemän anordnats.24  

 
Ockupationen 
Det kanske mest tongivande påverkansförsöket som genomförts av proteströrelsen är 

ockupationen av Sollefteå sjukhus. Bakom ockupationen stod till en början föreningen Ådalen 

                                                             
21 Informant 2. Styrelseledamot ”Sollefteå framtidens akutsjukhus”. Mejlintervju 2019-05-16.  
22 Informant 1. Styrelseledamot ”Sollefteå sjukhusockupation”. Mejlintervju 2019-05-11.  
23 Informant 2. Mejlintervju 2019-05-16.  
24 Informant 3. Mejlintervju 2019-05-17.  



Fördjupningsarbete, 7,5 hp.  
Amanda Carlsson 
Vårdadministrativa programmet, vårterminen -19 
 

  17

2017 och idag leds arbetet med ockupationen av föreningen Sollefteå sjukhusockupation. 

Ockupationen startade den 30:e januari 2017, kvällen innan förlossningen officiellt stängdes 

ned och engagerar idag cirka 9 400 personer genom en Facebook-grupp. Varje dygn består av 

fyra stycken ockupationspass; 20–07, 07–12, 12–16 och 16–20. Till varje pass behövs minst 

två ockupanter. Idag, cirka 2 år och 4 månader efter ockupationens början beskrivs 

ockupationen som fortsatt stark men att det är svårare att hitta lika många ockupanter till varje 

pass.25 Än idag sitter dock ockupanter i sjukhusentrén dygnet runt och de menar att 

ockupationen kommer att fortgå till förlossningen åter slår upp dörrarna.26   

 

Föreningen ’Sollefteå framtidens akutsjukhus’  
Under hösten 2015 bildades föreningen Sollefteå framtida akutsjukhus27 som spelat en stor 

roll i proteströrelsen mot nedmonteringen av akutverksamheten på Sollefteå sjukhus, 

förlossningsverksamheten inkluderad. SFA har ett nära samarbete med föreningen Sollefteå 

sjukhusockupation och de har tillsammans tagit fram gemensamma mål som bland annat 

innefattar att alla tre sjukhus i regionen ska ha en fullvärdig akutverksamhet med akut kirurgi, 

akut ortopedi samt BB, förlossning och akut kvinnosjukvård. SFA arbetar med granskning av 

politik och ekonomi i Region Västernorrland och för en dialog med personalen på Sollefteå 

sjukhus. De har även representanter med i det landsomfattande nätverket ”En annan vård är 

möjlig” som jobbar för förändring inom svensk hälso- och sjukvård.28 Slutligen medverkar 

SFA med flera representanter tillsammans med föreningen Sollefteå sjukhusockupation i 

dialogmöten med den politiska ledningen i Region Västernorrland med start i mars 2019. I 

dessa möten upplever representanter från båda föreningar att man för första gången blir 

lyssnade på och får chansen att föra en dialog. De upplever även att politikerna blev berörda 

av deras motiv till ockupationen under deras senaste möte som hölls i maj 2019.2930 

 

                                                             
25 Informant 1. Mejlintervju 2019-05-11.  
26 Informant 3. Mejlintervju 2019-05-17.  
27 Informant 2. Mejlintervju 2019-05-16. 
28 Informant 3. Mejlintervju 2019-05-17.  
29 Informant 1. Mejlintervju 2019-05-11.  
30 Informant 3. Mejlintervju 2019-05-17. 
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Kanaler för medborgarinflytande i Region 
Västernorrland 
Gällande möjligheter till medborgarinflytande i regionens politik har tre frågor ställts. Den 

första frågan berörde möjligheter att dela med sig av åsikter i frågor som regionfullmäktige 

har initierats, t ex i en medborgarpanel. Den andra frågan handlade om möjligheten att själva 

initiera frågor till regionfullmäktige och den tredje handlade om möjligheten till 

beslutanderätt i en fråga, exempelvis genom en folkomröstning. Dessa frågor ställdes till 

intervjuperson 2 och 3.  

 

Intervjupersonerna menar att det finns en medborgarpanel som föreningarna har möjlighet att 

medverka i men de upplever samtidigt att det inte ges utrymme att lyfta egna synpunkter i 

dessa utan att de snarare har känts ”regisserade”.  Gällande möjligheten för medborgarna 

själva att initiera frågor till regionfullmäktige beskriver intervjupersonerna hur detta inte är en 

möjlighet som finns idag. Däremot arbetas det aktivt mot de förtroendevalda i regionen för att 

det ska läggas fram en motion om detta i regionfullmäktige. Invånarna i Västernorrland har ej 

haft möjligt att själva besluta i en fråga, exempelvis genom en folkomröstning.31 32   

Diskussion och slutsatser 
För att besvara min första frågeställning kan jag först och främst konstatera att flertalet 

deltagardemokratiska metoder har använts i syfte att påverka beslutet om nedläggningen av 

förlossningen i Sollefteå. Dessa metoder inkluderar manifestationer, namninsamlingar, 

ockupation av Sollefteå sjukhus samt debattartiklar och andra metoder som använts i syfte att 

bilda en opinion. I intervjuerna framgår även att två stycken föreningar jobbar intensivt inom 

proteströrelsen för att påverka beslutet om nedläggningen av förlossningen i Sollefteå.  

 

Den form av medborgarinflytande som invånarna i Region Västernorrland har möjlighet att 

utnyttja är medborgarpanelen. Medborgarförslag finns inte idag men påverkansförsök pågår 

med mål att en förtroendevald i regionfullmäktige lägger fram en motion om detta. 

Medborgarna har ej haft möjlighet att initiera frågor i form av folkmotion eller att direkt 

                                                             
31 Informant 2. Mejlintervju 2019-05-16.  
32 Informant 3. Mejlintervju 2019-05-17. 
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besluta i frågor i form av exempelvis en folkomröstning. Dessa uppgifter bekräftas på 

regionens hemsida. 33 

 

För att besvara frågeställning nummer två behöver vi titta på om de politiska positionerna har 

förändrats. Detta görs med fördel genom att jämföra hur de olika partiernas representanter 

röstade när beslutet om nedläggningen togs med hur aktiviteten i regionfullmäktige har sett ut 

från och med det nästföljande sammanträdet och fram till idag. Huvudsakligen kan man säga 

att de partier som röstade för nedläggningen av förlossningen i Sollefteå är 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet medan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot förslaget. Genom de 

fullmäktigeprotokoll som har analyserats kan man konstatera att de politiker som lämnat in 

motioner och interpellationer där man yrkar för att åter öppna förlossningen i Sollefteå igen, 

vare sig i regionens regi eller genom entreprenad är desamma som röstade nej till att lägga 

ned förlossningen. De som röstade för att stänga ned förlossningen visar i 

fullmäktigeprotokollen inga tecken på att ha ändrat uppfattning i frågan. Man kan därmed 

konstatera att det inte går att finna tecken på förändrade politiska positioner i de politiska 

dokumenten.       

 

När vi har konstaterat att invånarna i Region Västernorrland ej har kunnat påverka beslutet, 

åtminstone inte på det sätt att det gett effekt på partiernas politiska positioner i 

regionfullmäktige ligger frågan om varför de inte har haft möjlighet att påverka nära till 

hands. Om man placerar in vittnesmålen om medborgarinflytandet i Region Västernorrland i 

Österlunds nivåer av medborgarinflytande hamnar regionen på nivå två. Invånarna har alltså 

möjlighet att dela med sig av sina åsikter i frågor som fullmäktige har initierat men inte mer 

än så.  

 

Intressant är här motionen om folkomröstning i fråga som Sverigedemokraterna lade fram. 

Den motionen röstades ned med siffrorna 59 mot 13 där endast Sverigedemokraterna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet röstade för en folkomröstning. Om motionen om 

folkomröstningen hade röstats igenom hade medborgarinflytandet i regionen nått upp till 

                                                             
33 Region Västernorrland, ”Dialog – så kan du påverka” https://www.rvn.se/sv/Demokrati-
och-insyn/Dialog---sa-kan-du-paverka/ , 2018, (hämtad: 2019-05-23)  
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Österlunds nivå 4, om än tillfälligt. Varför Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet som 

arbetar för ett öppnande av förlossningen i Sollefteå röstade nej till en folkomröstning som 

hade gett dem en chans att få sin vilja igenom ger protokollen från regionfullmäktige inga 

svar på. Det går alltså inte att svara på om det berodde på en ovilja att ge invånarna i regionen 

denna typ av medborgarinflytande eller om det berodde på något annat, till exempel på de 

kostnader en folkomröstning skulle innebära som regionstyrelsen hänvisade till i sitt yttrande. 

I Daniel Wohlgemuths avhandling konstateras att inga påverkansförsök har en positiv effekt 

på den perceptiva överenskommelsen, de leder alltså inte till att politikerna får en bättre 

uppfattning om hur opinionen ser ut. Det kan alltså tänkas att partierna inte har en uppfattning 

om hur opinionen i denna fråga ser ut och att de därmed känner sig osäkra på hur 

folkomröstningens utfall skulle se ut.  

  

I Daniel Wohlgemuths avhandling konstateras också att föreningar och vardagliga kontakter 

ger större effekt på åsiktsöverensstämmelsen mellan förtroendevalda och invånare än vad de 

individuella påverkansförsök som genomförs vid sidan om valen gör. Det går att se vissa 

tecken på att just föreningarna spelar en stor roll i åsiktsöverensstämmelsen i detta fall. Till 

exempel har de båda föreningarna blivit inbjudna till flertalet möten under våren där 

representanterna från föreningarna upplever att de blir lyssnade på och att det de säger berör 

de politiska representanterna. Det är givetvis för tidigt att veta om dessa kommer leda till en 

åsiktsöverensstämmelse i frågan men det kan vara ett första steg.  

 

Vidare kan man utifrån Wohlgemuths avhandling fundera på om politikerna har påverkats 

åsiktsmässigt av intrycken som de fått från medborgarnas påverkansförsök utan att det syns i 

fullmäktigeprotokollen. Har de som röstade för nedläggningen kanske fått förändrade 

preferenser men att de är bakbundna av det ekonomiska läget eller partiets ståndpunkt i 

frågan? Är de som röstade emot nedläggningen på grund av påverkansförsöken idag mer 

benägna att lyfta frågan och kämpa för ett öppnande av förlossningen?  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan slutsatsen dras att tecken på att invånarna har 

kunnat påverka det politiska beslutet i frågan om nedläggningen av förlossningen på Sollefteå 

ej har hittats inom ramen för denna studie. Metoderna som använts har varit lämpliga för att 

besvara frågeställningarna men för att få en mer fullständig bild om medborgarnas eventuella 

påverkan på enskilda politiker hade dock ytterligare empiri med fördel kunnat samlas in. Det 



Fördjupningsarbete, 7,5 hp.  
Amanda Carlsson 
Vårdadministrativa programmet, vårterminen -19 
 

  21

hade varit väldigt intressant att genomföra en anonym enkätstudie med de förtroendevalda i 

Västernorrlands regionfullmäktige i syfte att fånga upp preferensförändringar som inte går att 

ses i regionfullmäktiges protokoll. För att få en mer fullständig bild om den tidiga protest-

rörelsens påverkan hade även protokoll från 2015 då förslaget först började diskuteras samt 

protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden kunnat studeras för att upptäcka eventuell 

medborgar-påverkan. Vid vidare studier hade det varit intressant att studera hur invånarna i 

Sollefteås deltagande i val samt deltagande vid sidan om valen och föreningsliv påverkas av 

hur en så pass viktig institution som akutsjukhuset monteras ned. Det vore också intressant att 

studera hur medborgarnas förtroende för det politiska systemet påverkas när detta sker.  

 

Resultatet i denna studie är ej generaliserbart då endast ett fall i en av Sveriges regioner 

undersöktes. För att kunna dra mer generella slutsatser behöver fler regioner och fler politiska 

frågor undersökas.    
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