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1. INLEDNING 
Under valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna i Västernorrland att länet även efter valet 

skulle ha kvar sina tre akutsjukhus. Sollefteå sjukhus, det minsta av länets tre sjukhus, skulle få 

vara kvar även i framtiden. Ungefär ett år efter valet kom dock en sparplan som visade 

motsatsen. Förslaget var att kirurgi, ortopedi och kvinnokliniken i Sollefteå skulle stängas. 

Även BB i både Sollefteå och Örnsköldsvik skulle bort. Inga nedskärningar föreslogs dock i 

Sundsvall. Protesterna från de drabbade städerna lät inte vänta på sig. Men det fanns också 

många oklarheter i sparplanen. Hade man gjort konsekvensanalyser? Kunde man garantera 

patientsäkerheten? Detta var bara ett tjänstemannaförslag än så länge men många blev ändå 

oroade. När politikerna en månad senare presenterade ett något omarbetat förslag blev 

Ådalsborna än mer upprörda. Borta var förslaget på nedläggningen av BB i Örnsköldsvik. Kvar 

var dock nedskärningshotet mot Sollefteå sjukhus. 

 

Som en motreaktion började en proteströrelse ta form i Ådalen.1 Protestgrupper och hemsidor 

drogs igång. Man anordnade en manifestation i Kramfors dit väldigt många Ådalsbor slöt upp 

för att visa sitt missnöje med förslaget. Den var en imponerande mobilisering där tidigare 

socialdemokratiska kommunalråd gick sida vid sida med moderata oppositionsråd i protest mot 

landstingsledningens förslag. Ett jaktlag hade t.o.m. avbrutit jakten för att kunna delta i 

manifestationen. Ådalsbornas oro över de föreslagna nedskärningarna var påtaglig (Sundelin 

2016). 

 

Ådalen är en region som historiskt är starkt förknippad med proteströrelser och 

demonstrationer. Ett tydligt exempel är skotten i Ådalen i maj 19312 där fem människor dog i 

samband med en demonstration mot strejkbrytare. Efter manifestation var många snabba att dra 

paralleller till just Ådalen 31. Dels på grund av den imponerande uppslutningen men också 

p.g.a. närheten till Lunde där skotten ägde rum. Efter manifestationen lovade politikerna omtag 

och sköt beslutet på framtiden (Sundelin 2016).  

 

Robert Putnam beskriver i sin bok ”Den ensamme bowlaren” hur det samhälleliga 

engagemanget i USA växte sig starkt under 1900-talets första hälft (Putnam 2001, 16-17). 

Intresset i USA för politiska och samhälleliga frågor har dock kommit att sjunka i nutid. 

																																																								
1 Med Ådalen menas området längs Ångermanälvens dalgång från Junsele i västra Ångermanland och ut till Bottenhavskusten. 
Till Ådalen räknas bl.a. centralorterna Sollefteå och Kramfors (Sundelin 2016). 
2 Ådalen 31 var den händelse då ett demonstrationståg blev beskjutet av militär i Lunde utanför Kramfors 14 maj 1931. Fem 
personer dödades (Norman 2010, 8).	
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Valdeltagandet har sjunkit med trettio procent sedan början på 90-talet och intresset för 

offentliga angelägenheter har under samma period minskat med tjugo procent (Putnam 2001, 

37-38). Förutom att det politiska deltagandet minskat, har även det medborgerliga deltagandet 

minskat. Man är inte medlem i föreningar i samma utsträckning som tidigare, och de föreningar 

man är medlem i är man oftast inte lika aktiv i som tidigare. Trots att medborgarna generellt 

har högre utbildning har det aktiva engagemang i föreningar m.m. sjunkit avsevärt (Putnam 

2001, 65-66).  

 

Detta är förvånande då ökad utbildning generellt leder till en ökad kunskap om samhället i stort. 

Därför borde de amerikaner som fått en bättre utbildning än sina mor- och farföräldrar vara mer 

intresserade av samhälle och politik. Så är dock inte fallet, utan intresset var lika stort vid 

millennieskiftet som femtio år tidigare. Putnam kopplar samman kunskaper i politik och 

samhällsfrågor med ett aktivt engagemang. Han konstaterar att om man inte bryr sig om hur det 

går i matchen (d.v.s. samhället) är det inte troligt att man börjar spela själv (engagerar sig). Att 

färre amerikaner följer med i politiken innebär således att engagemanget i föreningar också 

sjunker (Putnam 2001, 37).  

 

Med detta i åtanke finner jag det intressant att titta närmare på rörelsen i Ådalen då den på 

många sätt går tvärt emot Putnams resultat. En rörelse har vuxit fram på relativt kort tid och 

lyckats samla väldigt många människor.  

 

För att ge en tydlig bild av Ådalsrörelsen kommer jag att koppla mitt fall till teorier om rörelsers 

uppbyggnad och arbetsmetoder. Då medlemmar i rörelsen ofta varit synliga i media kommer 

jag också titta närmare på kopplingarna däremellan. Eftersom rörelsen är en reaktion på förslag 

som lagts fram av landstinget så kommer jag också avhandla dessa för att sätta in rörelsen i en 

kontext.  De teorier jag valt är valda just för att kunna ge en så omfattande bild som möjligt av 

rörelsen. Jag kommer att titta på hur nedskärningar vanligtvis brukar presenteras och sedan 

koppla detta till fallet i Ådalen. På så sätt kan jag också se om det finns några skillnader mot 

tidigare protester vid nedskärningar i välfärden. Sedan kommer jag titta närmare på hur rörelsen 

är uppbyggd, om det är en tydlig hierarki eller om man fri att göra som man vill. För att knyta 

ihop säcken kommer jag sedan titta på hur rörelsen samspelat med media.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att undersöka Ådalsrörelsens utveckling, arbetsmetoder samt de förslag 

som legat till grund för rörelsens uppkomst. 

 

• Hur uppstod rörelsen och vad var bakgrunden? 

• Hur har rörelsen arbetat för att påverka? 

• Hur har politikerna agerat? 

• Vilka har varit drivande i rörelsen? 
 

1.2 Avgränsningar 
Trots att liknande rörelser uppstått över hela Sverige i samband med nedläggningar eller 

etableringar av olika slag har jag valt att fokusera på den rörelse som uppstått i samband med 

de föreslagna nedskärningarna på Sollefteå sjukhus. Mitt mål är att kunna gå djupare och 

därigenom ge en mer komplett bild av hur rörelsen uppstått och utvecklats under tid genom att 

enbart fokusera denna rörelse och inte flera. En uppsats som fokuserat på flera rörelser hade 

inte kunnat ge en så omfattande bild som jag hoppas min fallstudie kommer göra. 

 

Uppsatsen fokuserar primärt på Ådalsrörelsen men kommer också beskriva sjukhusfrågan för 

att sätta in rörelsen i rätt kontext. Det blir dock svårt att dra några slutsatser kring sjukhusfrågan 

då inget beslut ännu tagits. Det är därför mer givande att titta på rörelsen och hur den utvecklats 

som en reaktion på de förslag som kommit. Trots mitt fokus på rörelsen i sig kommer dock en 

stor del av empirin knyta an till sjukhusfrågan. Detta då de förslag landstinget lagt fram fungerat 

som bränsle för rörelsen. Jag anser det därför vara nödvändigt att ta med sjukhusfrågan i min 

uppsats. 

 

2. TEORI 
Jag har valt tre olika teorier för att kunna ge en omfattande skildring av denna rörelse. Min 

ambition är att fånga de olika val rörelsen gjort och förhoppningsvis kunna förklara dessa. 

New Politics beskriver några av de olika strategier som makthavare kan använda när de 

presenterar nedskärningar. Den beskriver också hur nutida rörelser har större chans att få 

igenom sina krav än t.ex. fackliga organisationer. Detta då de förstnämnda ofta har mer 

specifika krav. Den andra teorin, The Logics of Connective Action ringar in några av de olika 

sorters rörelser som finns. Från de mer centralstyrda och hierarkiska till de mer ostrukturerade 
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där var och en företräder sig själv och bidrar med sina egna erfarenheter. Teorin fokuserar 

också på teknologins utveckling och vilka inverkningar detta haft på rörelser i allmänhet. Min 

tredje teori, Movements and Media as Interacting Systems visar på den symbios som rörelser 

och media har, men också hur ojämnt detta förhållande ibland kan vara ur ett maktperspektiv.  

Då jag till stor del använder mig av artiklar i media som empiri i min uppsats är denna teori 

användbar för att analysera samspelet mellan rörelsen och media i fallet med Ådalsrörelsen.  
 

2.1 New Politics  
I ”The New Politics of the Welfare State” beskriver Paul Pierson (1996) vikten av hur 

nedskärningar inom välfärden presenteras. Han presenterar tre strategier makthavare brukar 

använda vid nedskärningar för att minska medborgarnas ilska mot deras förslag.  

 

Den första strategin är förvirring och innebär att man manipulerar eller utelämnar viss 

information. När ett nedskärningsförslag presenteras kan policyskaparna göra det svårare för 

medborgare att få viss information för att på så sätt minska det folkliga motståndet.  Man kan 

t.ex. göra detta genom att fatta beslut som indirekt leder till negativa konsekvenser. Man kan 

besluta om nedskärningar inom ett område som innebär att man i förlängningen måste stänga 

t.ex. en annan avdelning på ett sjukhus. Genom att man inte tar ett beslut som får direkta 

konsekvenser så kan man undvika den negativa publicitet som man hade fått om man tagit det 

mer impopulära beslutet (Pierson 1996, 20-21). 

 

Den andra strategin Pierson presenterar är uppdelning. Söndra och härska är ett gammalt uttryck 

men väldigt relevant visar det sig när det kommer till nedskärningspolitik. Genom att bara rikta 

ett förslag mot en viss grupp eller ett geografiskt område kan förslaget bli lättare att driva 

igenom. De som lyckas undvika nedskärningarna känner ofta en tacksamhet och har därför inte 

så stora incitament att delta i protester mot nedskärningarna. Man är nöjd att man slapp undan 

denna gång. Politikerna kan på så sätt spela ut en grupp mot en annan vilket underlättar att deras 

förslag kommer gå igenom, då protesterna inte blir lika stora som om man genomfört 

nedskärningar på bred front (Pierson 1996, 22-23). 

 

Piersons tredje strategi är kompensation. Här presenteras nedskärningsförslaget tillsammans 

med en kompensation för att på så sätt lindra de drabbades känsla av förlust. Denna 

kompensation är oftast mer diffus än de direkta konsekvenserna som kommer av 
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nedskärningarna. Som policyskapare lyfter man ofta fram  att de som drabbas av 

nedskärningarna inte kommer att komma till skada (Pierson 1996, 23-24). 

 

Pierson konstaterar att dessa strategier inte är någon självklar nyckel till framgång. Om 

protesterna blir för starka eller kostnaderna för höga är det inte värt att gå vidare. Tvingas man 

till för stora kompensationer för att få igenom ett förslag kan det innebära att det inte är värt att 

driva frågan vidare. Ett sätt att lyckas kan dock vara att kombinera dessa strategier för att på så 

sätt få igenom sina förslag (Pierson 1996, 24-25). Min ambition här är att se om de strategier 

Pierson beskriver också finns representerade i mitt fall och hur dessa i så fall tagit sig uttryck.  
 

Denna teori bygger Lindbom och Larsson vidare på och konstaterar i ”Protests against Welfare 

Retrenchment: Healthcare Restructuring in Sweden” att om politiker handlar rationellt bör de 

förutse väljarnas reaktioner på deras förslag och därför inte lägga vissa förslag (Lindbom & 

Larsson 2014, 6). I artikeln applicerar de New Politics på en svensk kontext där de undersöker 

protester i samband med välfärdsnedskärningar i Sverige. De konstaterar också att det 

visserligen finns många intresseorganisationer inom välfärdsområdet, men de visar också på att 

det finns ”spontana” sammanslutningar när välfärden är hotad (Lindbom och Larsson 2014, 4). 

Just i fallet jag studerar blir detta extra tydligt där både mer nischade organisationer och ”vanligt 

folk” går samman för att påverka och tillsammans skapar ett löst sammansatt nätverk utan tydlig 

struktur. 

 

New Politics-teorin är intressant att använda mig av i min uppsats då den visar på den ökade 

inverkan intresseorganisationer men också mer abstrakta rörelser får i frågor gällande 

nedskärningar i välfärden.  Den visar också de strategier som används vid nedskärningar för att 

underlätta dessa från makthavarnas sida. Genom att ta med denna teori i analysen av 

Ådalsrörelsen kan jag se om förslagen från landstingsledningen följer detta mönster.  

 

Den ökade betydelsen som intresseorganisationer och rörelser fått när arbetarrörelsen gått 

tillbaka, är intressant att titta på i en Ådalskontext där rörelsen vuxit väldigt snabbt och verkat 

som en samlande kraft för många olika intresseorganisationer. Nätverk liknande Ådalsrörelsen 

har en styrka då deras mål är väldigt specifika och kan därför samla många följare då det är 

tydligt vad man vill uppnå. Ett verktyg rörelsen kan använda vid nedskärningar är att vända sig 

mot de som lagt förslaget i nästkommande val och kan på så sätt blir en maktfaktor i det 
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politiska landskapet. Medborgare tenderar att rösta efter hur politikerna tjänar samhället snarare 

än hur man själv påverkas  (Lindbom & Larsson 2014, 5). 

 

2.2 The Logic of Connective Action 
Jag kommer i beskrivningen av denna teori använda mig av begreppen collective action och 

connective action då jag inte funnit en passande översättning på det senare begreppet. 

 

Denna teori kan vid första anblick verka snarlik New Politics, men jag valde att ta med den då 

den den fokuserar mer på rörelsens uppbyggnad och hur olika dessa strukturer kan se ut. Bennett 

och Segerberg skiljer i ”The Logic of Connective Action (2012)” på två sorters rörelser, 

collective action och connective action. Collective action möjliggörs genom starka 

organisationer och bildandet av kollektiva identiteter. Bennett och Segerberg jämför detta med 

connective action där personlig informationspridning har kommit att ta allt större plats (Bennett 

& Segerberg 2012, 739). Det finns grupper vars medlemmar haft tydliga ideologiska likheter 

med varandra. Man skapar en slags kollektiv identitet. Men det finns en ytterlighet även på 

andra sidan skalan. Från lite mer tröga grupper till flexibla sociala nätverk. Dessa nätverk har 

lättare att anpassa sig till det föränderliga politiska landskapet då de inte är lika bundna till 

ideologiska riktlinjer. (Bennett & Segerberg 2012, 744). Författarna går sedan vidare och 

presenterar tre olika typer av sociala nätverk som ofta förekommer i dagens politiska landskap. 

Den första karaktäriseras av collective action, medan de två andra är närmare besläktade med 

connective action. Min förhoppning är att denna teori ska ge en djupare förståelse av rörelsen i 

mitt fall. Min ambition är att med hjälp av teorin som utgångspunkt kunna se hur rörelsen är 

uppbyggd och vilka metoder den använt för att påverka.  

 

Den ideala typen för collective action är beroende av stora aktionsnätverk som kan samordna 

och främja samarbete för att få till ett kollektiv istället för självständiga organisationer. Dessa 
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organisationer använder visserligen sociala medier, men då främst för att mobilisera och 

tydliggöra mål för sammanslutningen (Bennett & Segerberg 2012, 756). Risken med nätverk 

av den här typen är att människor kan åka snålskjuts på andra då nätverken är så stora att man 

kan försvinna i mängden (Bennett & Segerberg 2012, 749-750).  

 

Motsatsen till det kollektiva handlandet är connective action nätverk där ledande aktörer och 

koordination saknas eller är väldigt liten. Istället är teknologiska lösningar och sociala nätverk 

är viktiga för att dela med sig. Etablerade organisationer drar sig ofta för att delta i dessa nätverk 

(Bennett & Segerberg 2012, 756). 

 

Den tredje typen är en hybrid av de tidigare nämnda. Här tar inte heller etablerade 

organisationer så stor plats utan istället formas lösa nätverk eller rörelser  som arbetar för frågan. 

Organisationerna kan här fungera som ”baser” som nätverket kan utgå från. Dock sker mycket 

av arbetet via sociala nätverk och privata initiativ. Så trots att använder sig av delar av 

organisationerna infrastruktur så sker mycket trots det genom privata initiativ (Bennett & 

Segerberg 2012, 757). 

 

Jag tänkte använda denna teori som stöd i min analys av Ådalsrörelsen. Detta för att försöka 

landa i vilken av de tre typerna som bäst karaktäriserar Ådalsrörelsen och dess uppbyggnad. 

 

2.3 Movements and Media as Interacting Systems 
Om media skriver om en rörelses protester innebär detta att deras protester får en ökad tyngd. 

Detta konstaterar Gamson och Wolfsfeld i ”Movements and Media as Interacting Systems”. 

Genom media kan en rörelse få en plats i rampljuset och då bli en faktor att räkna med i de 

frågor rörelsen brinner för. Hade inte media rapporterat hade väldigt få vetat om att rörelsen 

fanns och den hade då varit tämligen obetydlig. Media har därför ett övertag på rörelsen. De 

skulle kunna skriva om något annat, men för rörelsen kan media vara enda vägen att nå ut med 
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sitt budskap. Detta gör deras symbios visserligen är assymetrisk, men likväl fördelaktig för de 

båda. Författarna pekar i sin artikel på tre punkter där rörelser är beroende av media för att 

utvecklas. Dessa är mobilisering, validering och breddning (Gamson & Wolfsfeld 1993, 116).  

 

Med mobilisering menar man rörelsens behov av att nå ut till de människor som inte är en del 

av rörelsens interna informationskanaler. Genom att man når ut i media visar man att man är 

aktiva. Författarna konstaterar att ”No news is bad news”. Med detta menar man att om inte 

rörelsen syns, blir det svårt att mobilisera. Tack vare att man får synas i media blir det lättare 

att mobilisera ännu fler. När man exponeras i media är det troligt att man lyckas ”värva” fler 

som då blir varse att rörelsen finns (Gamson & Wolfsfeld 1993, 166). 

 

Validering innebär att man genom att uppmärksammas i media får en helt annan legitimitet i 

den fråga man driver. Genom att man når genom mediebruset visar man att man som rörelse är 

en tung aktör i den här frågan. Om rörelsen anordnar en demonstration som inte 

uppmärksammas är det inte troligt att man har påverkat något. Varken medborgare eller 

politiker. Men då media visar att rörelsen är värd att uppmärksammas, får den också en annan 

legitimitet  (Gamson & Wolfsfeld 1993, 116). 

 

Den tredje punkten, breddning, innebär att man kan bredda en fråga för att ”fånga in” ytterligare 

människor. Om stödet för en specifik fråga är litet i ett tidigt skede av en rörelse, har den väldigt 

lite att förlora på att bredda sitt perspektiv och därigenom attrahera fler människor till rörelsen. 

När man breddar sitt perspektiv kan man därigenom ”dra in” fler aktörer i rörelsen och på så 

sätt kan man växa sig starkare (Gamson & Wolfsfeld 1993, 116). 

 

Med hjälp av den här teorin kan jag undersöka hur Ådalsrörelsen utvecklats och se hur deras 

användning av media gestaltat sig. Jag vill också undersöka om det är någon av de tre punkterna 

de lyckats bättre med och vad man använt sig av för metoder för att lyckas med detta. 
 

3. METOD 
I metoddelen kommer jag först berätta om uppsatsens design och varför jag valt den. Sedan 

kommer beskriva hur jag behandlat min empiri. Efter det följer en genomgång av mitt material 

och en kritisk genomgång av mina källor. 
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3.1 Design 
För att kunna skildra denna rörelse på bästa sätt har jag valt att göra en kvalitativ fallstudie. 

Fördelarna med fallstudier är flera. Den mest uppenbara är att jag kan fokusera specifikt på ett 

fall – Ådalsrörelsen. Detta möjliggör en detaljerad skildring av rörelsen och gör att jag kan 

studera mitt fall i sin specifika kontext. En fallstudie möjliggör också att jag kan använda mig 

av flera metoder vid min datainsamling, något jag också kommer utnyttja i min uppsats. 

(Ritchie & Lewis et al. 2014, 66). 

 

Kvalitativa studier har många fördelar och det finns flera olika approacher till en studie av det 

slaget. Jag har valt att ha en förklarande approach i min uppsats. Detta gör att jag kan undersöka 

mitt ämne på djupet. Jag kommer att titta på vilka följder vissa förslag fick och vad bakgrunden 

till rörelsens framväxt är. Detta möjliggörs  genom en förklarande studie och går i linje med 

den metod jag kommer använda mig av (Ritchie & Lewis et al. 2014, 32). 

 

En fallstudie gör också att jag har möjlighet att samla in flera olika perspektiv på mitt fall, för 

att på så sätt få en så holistisk bild som möjligt. Då jag bara fokuserar på ett specifikt fall 

kommer jag främst fokusera på att använda mig av flera olika källor för att ge en bra bild av 

mitt fall, istället för att välja ut flera fall och jämföra dessa (Ritchie & Lewis et al. 2014, 66-

67). 

 

3.2 Kvalitativ textanalys 
Kvalitativ textanalys innebär att jag skall plocka det väsentliga i den empiri jag har att tillgå. 

På så sätt kan jag fånga de delar av mitt fall som är viktigast genom att noggrant läsa det material 

jag samlat ihop. Genom detta kan jag med stöd i min teori analysera den empiri jag har. Detta 

kommer göras genom en systematiserad undersökning. Genom mitt material kommer jag att 

klargöra tankestrukturen hos de aktörer som varit viktiga i mitt fall. Med denna metod kommer 

jag sedan kunna producera en beskrivande analys av det fall jag valt (Esaisasson m.fl. 2002, 

233-234). 

 

För att göra denna beskrivande analys kommer jag använda mig av process-spårning. Denna 

metod innebär att man tittar på en längre kedja av händelser för att se hur man kommit till den 

punkt där man är idag. I mitt fall innebär det att jag utgår från sjukhusfrågan och sedan går 

vidare med rörelsens uppkomst, för att sedan titta på  dess fortsatta utveckling och 
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arbetsmetoder. Metoden kräver också att man identifierar de aktörer som är inblandade. Detta 

för att se vilka beslut och förslag som varit viktigast under processens gång. I mitt fall är just 

rörelsen min främsta aktör men även landstingsledningen måste tas med då deras beslut oftast 

är det som fått rörelsen att mobilisera och växa. Eftersom jag till stor del använder mig av 

artiklar kommer också medias roll analyseras (Esaiasson m.fl. 2012, 129-130). 

 

3.3 Material 
De artiklar och insändare jag använt mig av i min empiri är främst hämtade från Allehanda.se. 

Detta är Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehandas gemensamma hemsida men 

innehåller också en del artiklar från Sundsvalls Tidning då alla tre ägs av samma mediekoncern, 

Mittmedia (Mittmedia 2016). Man kan såklart argumentera för att artiklar kan vara vinklade, 

speciellt då de täcker olika delar av Västernorrland och då skildrar saker olika beroende på var 

man har sin redaktion. Jag tror dock att artiklarna trots detta ger en rättvis bild av det 

händelseförlopp jag vill skildra. Insändarna kan däremot vara partiska, men de säger ändå något 

om hur rörelsen och landstingsledningen valt att beskriva olika skeenden och är därför viktiga 

att ta med. Även om de är inte är objektiva så visar de hur respektive sida sett på olika förslag.  

 

Jag har också gjort två intervjuer med medlemmar av rörelsen för att få en tydligare bild av den. 

Detta kan vara problematiskt då intervjupersonerna kan vara partiska. Det innebär att jag får 

försöka hitta annat material som styrker deras svar. Därför tror jag att kombinationen av artiklar, 

insändare och intervjuer ska ge en så rättvis bild av rörelsen som möjligt, då man kan få med 

flera perspektiv av samma händelse. Hade jag endast gjort intervjuer kanske det varit svårare 

att få en fullständig bild. 

 

4. EMPIRI 
Empiridelen inleds med en beskrivning av de stora dragen och de turer som varit gällande 

sjukhusfrågan. Förslagen på nedskärningar i framförallt Sollefteå har varit avgörande för att 

rörelsen ska kunnat växa och måste därför beskrivas för att sätta rörelsen i sin kontext. Nästa 

del avhandlar hur rörelsen startade och i vilken riktning den utvecklades i början. Empiridelen 

avslutas sedan med att beskriva vilka arbetsmetoder rörelsen använt sig av och hur man gått 

tillväga för att nå ut med sitt budskap.  
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4.1 Sjukhusfrågan 
Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna i Västernorrland att länet skulle ha tre akutsjukhus 

– Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall. Sollefteå sjukhus som är minst av de tre sjukhusen 

lovades alltså en framtid även efter det stundande landstingsvalet (Sundelin 2016). I valet fick 

Socialdemokraterna 48,1 % av rösterna och genom samarbete med Vänsterpartiet fick man till 

ett maktskifte i landstinget och säkrade en majoritet i landstingsfullmäktige (SR Västernorrland 

2014).  

 

I juni 2015 uppmärksammade dock Sollefteås kommunalråd Elisabet Lassen en för Sollefteå 

sjukhus oroande ändring i den plan som tjänstemännen i landstinget arbetat fram på uppdrag av 

politikern. Ordet akutsjukhus var där utbytt mot sjukhus, något hon befarade skulle ha stor 

betydelse för Sollefteå sjukhus framtid (Sundelin 2016). 

 

Hennes farhågor besannades den 20 augusti då Tidningen Ångermanland publicerade en artikel 

som visade att det fanns planer på stora nedskärningar på Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus. 

Bland annat BB hotades. Den dåvarande landstingsdirektören förnekade då kännedom om ett 

sådant förslag (Sundin 2015). Förutom de två sjukhusen drabbades också Österåsens hälsohem 

utanför Sollefteå samt Rehab i Härnösand som båda föreslogs läggas ned. Bara Sundsvalls 

sjukhus slapp undan besparingsförslagen (Sundelin 2016). 

 

Kritiska röster höjdes även från landstingspolitiker som ville se de sparkalkyler som landstinget 

tagit fram i samband med de föreslagna nedläggningarna av BB i Sollefteå och Örnsköldsvik. 

De politiker som då uttalade sig ansåg att de inte hade fått se underlagen till de förslag de senare 

skulle ta ställning till i landstingsfullmäktige (Sjöblom 2015). Även socialdemokratiska 

landstingspolitiker pekade på svårigheterna med att fatta beslut utan underlag (Sjöblom 2015). 

Konsekvensutredningar saknades och det fanns även faktafel och andra brister som kritikerna 

pekade på. Man ställde sig frågande till att politikerna var på väg att först fatta beslut för att 

sedan titta på konsekvenserna av detta (Sundelin 2016). 

 

Vid den här tiden kom ett omarbetat förslag från landstingets sida där BB i Örnsköldsvik nu 

skulle få vara kvar medan BB i Sollefteå fortsatt föreslogs läggas ner. Redan här hade folk 

börjat protestera mot de föreslagna nedskärningarna och en manifestation planerades i 

Örnsköldsvik (Grundberg 2015). Denna kom att genomföras trots att Örnsköldsviks BB inte 

längre var en del av besparingsförslaget. Elvy Söderström från Örnsköldsvik sitter i 
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socialdemokraternas verkställande utskott och hade tidigare varit mycket kritisk till 

sparplanerna. När Örnsköldsviks sjukhus nu fick behålla sitt BB sade hon istället att ”Det här 

är ett klokt förslag i ett svårt läge” (Sundelin 2016). 

 

När landstingsledningen i slutet av september mötte Socialdemokraterna i Sollefteå var därför 

många upprörda. Många ifrågasatte det förslag man lagt fram och pekade på de följder det 

kunde få. Nils-Gunnar Molin, ordförande i Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (SFA) och 

socialdemokrat tyckte att förslaget var dåligt (Sundin 2015). 

 

”ett nackskott för socialdemokratin i Ådalen som aldrig kommer glömmas”  
(Sundin 2015) 

 
Trots ilskan från socialdemokrater i Sollefteå bedyrade landstingsledningen att en nedläggning 

av BB, kvinnoklinik och all kirurgi inte hotade akutmottagningen eller 

intensivvårdsavdelningen på sjukhuset. Den tidigare personaldirektören på Sollefteå sjukhus 

höll inte med om detta, utan konstaterade att om dessa nedskärningar realiserades skulle det 

inte gå att bedriva akutsjukvård i Sollefteå (Sundin 2015). 

 

Denna oroliga höst med många olika vändningar kulminerade den 10 oktober då det hölls en 

manifestation mot de planerade nedskärningarna på Sollefteå sjukhus. Socialdemokraterna i 

Västernorrlands förtroenderåd hade samlats på Hotell Kramm i centrala Kramfors under helgen 

för att diskutera Sollefteå sjukhus framtid. Manifestationen blev en riktig styrkedemonstration 

för Ådalsrörelsen som fått tusentals människor att samlas. Exakt antal är svårt att säga men 

media rapporterade om ett demonstrationståg på uppemot 14 000 personer (Canoilas 2015).3  

 

Samma dag som manifestationen i Kramfors hölls avsattes landstingsstyrelsens ordförande 

Elisabet Strömqvist av socialdemokraternas förtroenderåd i Västernorrland (Häggqvist 2015).  

Efter manifestationen följde några turbulenta veckor där bl.a. landstingsdirektören Anders L 

Johansson fick sparken. Här rådde först stor förvirring då landstingsstyrelsens vice ordförande 

Erik Lövgren (S) som tagit över ansvaret efter Strömqvist först påstod att landstingsdirektören 

avgått men sedan ändrade sig och berättade att han fått sparken. När Lövgren nu bekräftade att 

han fått sparken innebar det en ökad kostnad för landstinget på 840 000 kr i fallskärm till 

Johansson (Öst 2015).  

																																																								
3 Detta är ungefär en tredjedel av invånarna i Sollefteå och Kramfors kommun. 
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Samme Lövgren blev några veckor senare landstingsstyrelsens nye ordförande. Han bekräftade 

då att man ska ha tre akutsjukhus kvar i länet. Landstingsledningen lovade då också att 

ytterligare undersöka underlaget till de förslag som fanns gällande Sollefteå och Örnsköldsviks 

sjukhus (Odraks & Lundberg 2015). 

 

En av de saker som talat för en nedläggning av kvinnokliniken i Sollefteå är att den enligt vissa 

bedömare är för liten för att garantera patienternas säkerhet. Detta tillbakavisades dock av 

överläkaren på kvinnokliniken i Sollefteå som pekade på de fördelar en liten klinik kunde ha i 

termer av teamkänsla och att man jobbade närmare varandra än på större kliniker (Sundin 

2015). 

 

I december riktades kritik mot verksamhetschefen för kvinnokliniken i Sollefteå som efter att 

ha kommit sent till ett morgonmöte ska ha sagt ”det är kymigt att åka över skogen” angående 

vägen mellan Sollefteå och Sundsvall. Det kritiserades då vägen hon åkt var samma som många 

kommer behöva åka vid en nedläggning av kvinnokliniken i Sollefteå (Östlund 2015) . 

 

I slutet på december skriver allehanda.se att kostnaderna för stafettläkare vid kvinnokliniken i 

Sollefteå har börjat skena. Något som ska kosta 200 000 kr i veckan för landstinget. 

Verksamhetschefen konstaterar att det är oförskämt höga siffror men att det är dessa kostnader 

som gäller för närvarande (Öst 2015) 

 

Efter årsskiftet kommer nya artiklar som visar på skenande personalkostnader för landstinget. 

I februari skriver allehanda.se att länsverksamhetschefen för laboratoriemedicin har en lön på 

174 000 kr i månaden. Denne hade också nästan åtta års fridagar sparade, vilket skulle innebära 

en kostnad för landstinget på 16 miljoner kr om de plockades ut (Öst 2016). Kritik riktas mot 

den dåvarande förvaltningschefen Margareta Rödén som enligt landstingets chefsjurist ska ha 

överskridit sina befogenheter då hon tecknade avtalet med länsverksamhetschefen (Jakobsson 

2016).  

 

Detta ledde till att en Lars-Gunnar Hultin, vänsterpartistisk ledamot i landstingsstyrelsen 

polisanmälde henne då han ansåg att det avtal hon tecknat borde ha upphandlats. Detta då 

totalsumman uppgick till 10 miljoner kronor, en avsevärt större summa än vad man som 

tjänsteman har rätt att direktupphandla (Sundin 2016). Hultins polisanmälan i kombination med 
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avsaknad av förtroende för Vänsterpartiet fick då Socialdemokraterna att bryta sitt samarbete 

med de. Lars-Gunnar Hultin ansåg att anledningen var en annan. Enligt honom var det att hans 

parti krävt underlag till de beslut som skulle fattas. Han menade att Socialdemokraterna ville 

fatta ogrundade beslut enbart för att visa handlingskraft (Jakobsson 2016). 

 

I mars säger landstingsledningen att akutmottagningen för kirugi och ortopedi kan komma att 

stängas i Sollefteå över sommaren. Något som ledde till upprörda känslor både från personal 

på sjukhuset och från kommunledningen i Sollefteå (Dahlgren 2016). Detta förslag drogs senare 

tillbaka, då man efter riskanalys konstaterat att man inte kunde garantera patientsäkerheten 

(Odraks 2016). Under våren började Sollefteå och Kramfors kommun efter förslag från den 

ideella föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (SFA) jobba fram en alternativ driftsform 

för Sollefteå sjukhus. Förebilden fanns i Norrtälje och den s.k. 10100-modellen där kommun 

och landsting gått samman för att driva sjukhuset vidare. För tio år sedan var Norrtälje sjukhus, 

med ett liknande befolkningsunderlag som Ådalskommunerna, också hotat och man valde då 

att jobba tillsammans för att behålla akutsjukhuset som finns kvar än idag (Sundin 2016).  

 

I början på april bestämde landstingsstyrelsen att akutortopedin i Sollefteå flyttas till 

Örnsköldsvik samt att rehabmedicin i Härnösand skulle flyttas till Sundsvall. Det var en 

splittrad landstingsstyrelse som fattade beslutet och fick till följd att landstingsstyrelsens vice 

ordförande Linnea Stenklyft avgick då hon inte kunde stå bakom beslutet. Ytterligare en 

ledamot från Sollefteå röstade emot. Totalt var det fyra som röstade emot samt tre som lade ned 

sina röster (Lundbjörk 2016). 

 

Innan frågan tas upp i landstingsfullmäktige anordnas ytterligare en demonstration i Härnösand. 

Antalet demonstranter kom att bli en omstridd fråga men det mesta pekar på uppemot 20 000 

personer. Demonstrationen som gick under namnet ”Ådalen reser sig” fick stor uppmärksamhet 

och visade på det motstånd som fanns mot landstingets planer. Landstingsstyrelsens ordförande 

konstaterade dock att förslag låg fast. Akutortopedin i Sollefteå och rehabmedicin i Härnösand 

skulle bort (Sundin 2016).	 Landstingsledningen kom dock att stöta på patrull i 

landstingsfullmäktige, då en minoritet av ledamöterna med minsta möjliga marginal lyckades 

genomdriva en återremiss av förslaget.	
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4.2 Rörelsens uppkomst 
Rörelsen hade funnits redan tidigare men kom att växa ordentligt i samband med den turbulenta 

veckorna hösten 2015 i samband med förslagen om nedskärningar och den efterföljande 

demonstrationen i Kramfors. Under den här tiden valde man bland annat en ny ordförande till 

den ideella föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (SFA). Det är denna förening som 

administrerar Facebookgruppen med samma namn som har varit högst delaktig i rörelsens 

snabba utveckling. I samband med de oroande förslagen från landstinget började man därför 

arbeta på bred front för att försöka rädda kvar sjukhuset (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

Majed Safaee har varit engagerad i rörelsen sedan i höstas och var bl.a. med och anordnade 

manifestationen i Kramfors. Han tyckte hösten var märklig, då landstinget försökte mygla 

igenom beslutet om nedskärningar. Detta gjorde dock att många blev upprörda och därför 

engagerade sig i frågan. Majeds engagemang har tagit mycket av hans tid det senaste halvåret. 

Han har varit tvungen att sätta sig in i många frågor då landsting är komplexa. Som medborgare 

kan det vara svårt att förstå och sätta sig in i hur hela sjukvårdsapparaten fungerar. Det var dock 

inte bara Majed som tidigt började engagera sig. Många började var för sig titta närmare på 

landstingets förehavanden under hösten. De flesta hade svårt att köpa de förslag som 

presenterats av landstinget och undersökte därför dessa närmare. Det är väldigt många som varit 

drivande i rörelsen säger Majed (Intervju 2016-04-25, Safaee). 

 

En av dessa är SFAs ordförande Nils-Gunnar Molin. Föreningen grundades inte under hösten 

utan hade arbetat med samma frågor under en längre tid.  Dock skedde en del förändringar 

under hösten när Nils-Gunnar Molin blev ny ordförande. Han valde att lätta på tyglarna och 

börja uppmuntra enskilda initiativ på ett sätt man inte gjort tidigare. (Intervju 2016-05-17, 

Molin) 

 

SFA består av en styrelse men har också en operativ grupp under sig som jobbar mer aktivt 

med själva rörelsen och olika metoder för att påverka. Kombinationen av missnöje och 

arbetsvilja som fanns efter landstingets förslag var inget man ville kväva utan det uppmuntrades 

istället av föreningen. Man ville uppmuntra grupper eller enskilda personer som ville göra något 

att också göra detta. Risken med detta var visserligen att det kunde innebära en del dubbeljobb 

där flera personer jobbade med samma sak, men man trodde att fördelarna övervägde 

nackdelarna. SFA’s uppgift var därför inte att peka ut vad folk skulle göra utan snarare att 
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kanalisera de många initiativ som fanns och föra samman människor. När dessa initiativ senare 

var i rullning kunde man stötta och hjälpa till om det behövdes (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

 
”Låt blommorna blomma så får vi hjälpas åt att vattna lite då och då”  

(Intervju 2016-05-17, Molin) 
 

Nils-Gunnar har en bakgrund som landstingsrevisor i Jämtland där han jobbat för Bergs 

kommun i 33 år. Han tyckte att förslaget från landstinget saknade tydliga konsekvensanalyser 

och började utreda detta allt mer i samband med att han blev vald till ordförande i SFA.  

Styrelsen i SFA och den operativa gruppen träffas regelbundet och är då ungefär 20-30 

personer. Sen finns det många fler som lägger ner mycket tid, något som är värdefullt men 

också visar på rörelsens bredd (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

Nyckeln till att ha samlat så många i rörelsen är enligt Majed Safaee inte bara rörelsens egen 

förtjänst. Nedskärningar är något återkommande och inte heller ovanligt och brukar vanligtvis 

inte samla så här många. Det som varit ovanligt i det här fallet är avsaknaden av en vettig dialog 

med politikerna och en oförmåga att hantera situationen från politikernas sida. Dessutom är 

sjukhus en så pass viktig del av ett samhälle. Just rädslan för att tappa sitt sjukhus har troligen 

gjort att folk blivit än mer upprörda. Hade man istället varit raka redan i höstas och haft lite 

fingertoppskänsla tror inte Majed att rörelsen kunnat bli så stor (Intervju 2016-04-25, Safaee) 

 

Förslaget som lades fram i augusti från landstingets sida var som tidigare nämnts en tändande 

gnista i Ådalskommunerna. Nils-Gunnar Molin var på plats hos socialdemokraternas 

förtroenderåd i Kramfors samtidigt som demonstrationståget passerade utanför fönstret och tror 

att politikerna blev skärrade när de såg uppslutningen. Efter manifestationen kom löften om 

omtag, att man skulle titta igenom allt igen. Några konkreta förslag skulle dock inte komma 

förrän i april (Intervju 2016-05-17, Molin). Bakgrunden till folkets ilska är i efterhand lätt att 

förstå. Initialt hade man flaggat för nedskärningar på både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus. 

I slutet på september hade dock socialdemokraterna ändrat sig. Borta var nedläggningsförslaget 

av BB i Örnsköldsvik. Av de 120 miljoner som skulle sparas på specialistsjukvården stod 

Sollefteå för den största delen, 90 miljoner (Sundelin 2016) 

 

En avgörande del i rörelsens snabba mobilisering under hösten var användandet av sociala 

medier. Molin konstaterade under intervjun att SFA inte hade klarat sig utan Facebook. 



Johannes Sjödin – Statsvetenskap C 
Vårterminen 2016 – Umeå universitet 
	

	
19 

Föreningen använder sig av Facebook på flera sätt. Man har en öppen grupp med 12 000 

medlemmar där folk kan diskutera och göra sin röst hörd. Men man har också stänga grupper 

där styrelse och arbetsgrupp kan planera och överlägga utan att behöva mötas på plats. En 

nackdel som dock lyftes fram var just lättillgängligheten med sociala medier. Detta kan också 

vara en fördel men Molin erkände att det ibland kan vara en till last när det går så fort. Han 

hade själv en gång raderat ett inlägg som han skrivit och sen ångrat sig. Den glöd och det 

missnöje som finns i gruppen kan ibland leda till personliga påhopp och en hätsk stämning. 

Sådana inlägg tas dock bort av gruppens administratörer så fort de uppmärksammas (Intervju 

2016-05-17, Molin). Att som politiker vara aktiv i en rörelse som vänder mot många av hans 

partivänner ser inte Nils-Gunnar som ett problem. Han känner ett stöd från partiet i Sollefteå 

och Kramfors. Han pekar också på att man i rörelsen välkomnar medlemmar från alla partier så 

länge de jobbar för samma sak – Sollefteå sjukhus fortlevnad. 

 

4.3 Arbetsmetoder 
Rörelsen har under det senaste halvåret använt sig av en rad olika arbetsmetoder för att nå ut 

med sitt budskap. En viktig del av rörelsen har varit facebookgruppen – Sollefteå Framtidens 

Akutsjukhus (SFA). Gruppen (som har samma namn som den ideella förening Nils-Gunnar är 

ordförande för) har nästan 12 000 medlemmar och har haft en rol för att sprida information 

om manifestationer och debattartiklar (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

En annan del av rörelsen, där SFA inte varit inblandat är en hemsida vid namn lvnleaks.se. 

Majed Safaee och Fredrik Modin startade hemsidan för att samla argument och fakta om 

Landstinget Västernorrland och de förslag på att nedmontera Sollefteå sjukhus som de 

presenterat (Safaee & Modin 2015). Ungefär en månad senare uppgav LVN Leaks att man 

nått ut till 27 000 personer den första måndaden där en stor del av läsarna kom från hela 

Västernorrlands län (Safaee & Modin 2015). LVN Leaks startades för att hjälpa folk att hänga 

med i turerna kring landstinget. En nackdel med grupper som SFA är att inlägg kan försvinna 

ganska snabbt om det är mycket aktivitet i gruppen. LVN Leaks startades därför för att 

presentera argument varför sjukhuset skulle få vara kvar. Man ville också bemöta vad som 

stämde eller inte stämde av de siffror och påståenden som florerade på internet och i media. 

Safaee tycker inte att media har lyckats hänga med och därför ville man skildra det som media 

missade. Mycket tid lades på att leta och läsa handlingar för att sedan sammanställa dessa och 

presentera dessa på hemsidan (Intervju 2016-04-25, Safaee). 
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Även SFA har försökt reda ut landstingets ekonomi. Där har bl.a. Nils-Gunnar Molin, som har 

en lång bakgrund som landstingsrevisor i Jämtland, tillsammans med ytterligare en 

styrelsemedlem i SFA vid namn Mattias Rösberg spenderat mycket tid på att gå igenom 

räkenskaperna.	De siffror som SFA tagit fram visar att landstinget kommer gå plus 75 miljoner 

fram till 2018. Det har skett en stor felräkning från tjänstemännens sida som sedan skrämt 

politikerna. Molin menar att det är dessa felräkningar som lett fram till de ogenomtänkta 

förslagen från landstingsledningen. SFA presenterade bl.a. en 12-sidig utredning som ska ha 

styrkt detta. Under våren 2016 presenterade den s.k. välfärdsmiljarden vilket kommer ge 

landstinget ytterligare 76 miljoner per år. Politikerna har blivit lurade, ekonomin är inte så dålig 

som tjänstemän påstår (Rösberg & Molin 2016). Nils-Gunnar pekar på att förutom att de 

ekonomiska beräkningarna har man också gjort fel på andra ställen. I förslagen som lagts har 

man struntat i risk- och konsekvensanalyser samt MBL (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

SFA började tidigt undersöka alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus. Man tittade på flera 

olika alternativ och fastnade för den så kallade 10100-modellen. En modell som använts 

framgångsrikt i Norrtälje som stod inför ett liknande scenario för tio år sedan. Där samverkar 

kommun och landsting kring driften av sjukhuset. SFA kontaktade då Sollefteå och Kramfors 

kommun och lämnade över den information man hade kring 10100. Kommunerna drev då 

processen vidare och har bl.a. gjort studiebesök på sjukhuset i Norrtälje. (Intervju 2016-05-17, 

Molin). Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren skrev i en debattartikel i april att 10100 

visserligen är intressant men att man vill avvakta ett underlag som man kan ta ställning till 

(Lövgren 2016). 

 

En viktig del i arbetet från föreningens sida har varit att skriva insändare och bedriva debatt. 

Både Molin och Safaee säger båda att de tycker att lokal media i vissa avseenden misslyckats 

med att skildra de många turerna som varit under det senaste halvåret. Just insändare och 

hemsidor som LVN Leaks har därför varit viktiga för att nå ut med den information man känner 

att media inte har men borde ha uppmärksammat. Nu har media fokuserat mycket på det 

politiska spelet, uttalanden och vem som får eller inte får sitta kvar. Visserligen viktigt det med 

men man borde tittar mer på de förslag, upphandlingar och avtal som gjorts. Det ska inte 

privatpersoner behöva göra (Intervju 2016-05-17, Molin & Intervju 2016-04-25, Safaee). 

 

Även Ångermanlands läkarförening har gått ut och konstaterat att landstinget har råd med tre 

akutsjukhus. De menar att mycket pengar läggs på att hyra in personal samt på vård utanför 
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länet. Lösningen på detta är enligt de att utbilda den egna personalen för att möta 

pensionsavgångar och sjukskrivningar. De tycker också att bör öppna upp fler vårdplatser. På 

så sätt kan man bryta trenden med skenande kostnader inom landstinget. Man pekade också på 

problematiken i att ta bort välfungerande enheter som akutortopedin i Sollefteå samt 

rehabmedicin i Härnösand. De såg risker med att kostnader skulle komma att öka i andra delar 

av organisationen om nedskärningarna genomförs (Rocksén 2016). Man återkom till detta i en 

senare debattartikel och skrev bland annat:  

 

”Det finns inga som helst ekonomiska, medicinska eller rekryteringsskäl till varför det 

inte ska gå att bedriva akutsjukvård i Sollefteå och medicinsk rehab i Härnösand 
men landstingsledningen hänvisar fortfarande till beslut som fattats på felaktiga 

grunder” (Rocksén 2016). 
 

Läkarföreningen menar istället att de föreslagna nedskärningarna är ett exempel på landstingets 

centraliseringssträvan och tog upp manifestationen i Härnösand som ett bevis på hur viktigt det 

är för Ådalsborna att ha nära till sjukvård (Rocksén 2016). 

 

Detta bemöttes av sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson som skrev att de beräkningar 

landstinget gör utgår från deras egna ekonomisystem. De beräkningar som presenteras av 

enskilda debattörer ansåg vara partiska och ryckta ur sitt sammanhang. Hon konstaterade också 

att landstinget hade ett stort underskott som måste hanteras och att vägen till en ekonomi i 

balans skulle innebära svåra och tuffa beslut (Fållbäck Svensson 2016). 

 

Rörelsen anordnade också en föreläsningsturné som kallades ”Sagan om landstinget” med 

föreläsningar i Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Man hade också en föreläsning i 

Sollefteå. Föreläsningen hölls av ett flertal av rörelsens huvudpersoner. En del av dessa hade 

inte träffats tidigare (Intervju 2016-04-25, Safaee). När föreläsningen skulle börja hade Nils-

Gunnar Molin ingen aning om vad som skulle presenteras på scenen. Han visste bara att han 

skulle prata om de ekonomiska uträkningar SFA hade gjort. Han litade på de som var 

delaktiga. Det var arton kapitel på föreläsningen och han hade inte sett något av dessa innan. 

Enligt honom var detta ett kvitto på att strama tyglar inte behövdes i rörelsen (Intervju 2016-

05-17, Molin). Föreläsningen hade tagits fram av en kvintett personer som under ett halvår 

granskat landstinget och som nu presenterade det man kommit fram till. Man visade på de 
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löften politikerna brutit och tveksamma siffror i beslutsunderlag. Nils-Gunnar Molin och 

Mattias Rösberg presenterade också uträkningar som visade att det underskott landstinget 

hävdade att man i själva verket var avsevärt mindre. Speciellt efter regeringens 

välfärdssatsning. Denna föreläsning hölls ungefär en vecka innan manifestationen i 

Härnösand (Sundin 2016). 

 

Nils-Gunnar Molin har också haft möten med andra politiker. Bl.a. oppositionsrådet Per 

Wahlberg som han träffade innan manifestationen i Härnösand. Molin ställde honom mot 

väggen och frågade om han visste  att landstinget går plus t.o.m. 2018. Han frågade också om 

oppositionsrådet var medveten om att länsklinikcheferna inte försökt rekrytera personal till 

akuten i Sollefteå under sommaren. Detta var han inte medveten om. De diskuterade också 

10100-modellen som man från SFAs sida såg som ett bra alternativ istället för de föreslagna 

nedskärningarna. Wahlberg var av åsikten att lägga ut sjukhuset på entreprenad vore en bättre 

lösning då man tidigare haft en del problem i Norrtälje. Molin höll inte med då han framhöll 

att man kunde lära av de misstag som gjorts i Norrtälje för att på så sätt undvika dessa i 

Sollefteå (Intervju 2016-05-17, Molin).  

 

Molins poäng var att oavsett om man tycker att 10100 eller entreprenad är rätt väg att gå så blir 

det svårt att genomföra om akutortopedin redan flyttats till Örnsköldsvik. Akutortopedins vara 

eller icke vara skulle behandlas i landstingsfullmäktige några dagar efter manifestationen i 

Härnösand.  Om Wahlberg tyckte att man borde titta närmare på andra alternativ, borde han 

kräva en återremiss så att de får utreda saken ordentligt. Detta blev också resultatet. 

Återremissen drevs igenom i landstingsfullmäktige då 25 av 75 röstade för det. För tillfället har 

det inte kommit något beslut i den frågan (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

På frågan om man kunnat göra något annorlunda svarar Nils-Gunnar nekande. Rörelsens styrka 

har varit dessa avsaknad av hierarkier där alla kunnat jobba med det de vill. Att så många med 

olika kompetens jobbat tillsammans har gjort att man kompletterat varandra. Man har inte 

behövt ha tillstånd för att omsätta sina idéer till handling och har därför inte behövt känna sig 

bakbunden. Genom att ha högt i tak och jobba mot ett gemensamt mål har alla kunnat känna 

sig delaktiga. Att man dessutom har haft flera utanför föreningen som jobbat för samma sak har 

gjort rörelsen i stort än mer effektiv. Man har inom SFA lagt mycket tid på att räkna och 

dubbelkolla siffror som presenterats av landstingsledningen. Detta har också gjorts av LVN 
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Leaks med Majed Safaee i spetsen. Detta ser inte Molin som någonting dåligt då han tycker att 

det är bra ju fler som uppmärksammar  detta (Intervju 2016-05-17, Molin).  

 

Majed kan först inte heller komma på något rörelsen borde gjort annorlunda. Med en så löst 

sammansatt rörelse är det svårt att ångra någonting. Han ångrar att man litade på politikerna 

när de i oktober lovade omtag efter manifestationen i Kramfors. Istället för att ligga på backade 

rörelsen och gav de lite av en ”smekmånad”. En nackdel med att rörelsen inte varit så 

synkroniserad är att man inte alltid haft kontroll. Ett exempel är när frågan om folkomröstning 

lyftes. Ett förslag som bara slängdes ut i sociala medier och först verkade som en bra idé. Senare 

konstaterade man att det skulle bli väldigt svårt att genomföra. Det skulle ha krävts över 21 000 

underskrifter för att få till stånd en folkomröstning och risken var att frågan redan hade varit 

avgjord då. Sjukhuset skulle redan kunnat vara nedlagt. Så i det avseendet var det onödigt att 

det förslaget ”kastades ut” innan man kollat på det ordentligt.  

 

Man har också haft problem med vem som representerar vad. Majed har ibland misstagits för 

en talesperson för SFA, trots att han inte ens är medlem i föreningen. Enskilda personer i 

Facebookgruppen har också trotts vara talespersoner för hela rörelsen trots att så inte varit fallet. 

Men Majed framhåller att fördelarna med en rörelse av den här sorten trots det har övervägt 

nackdelarna. 

 

Landstingsstyrelsens ordförande har tidigare sagt att det har varit hård stämning på internet, 

bl.a. från LVN Leaks. Detta håller Majed till viss del med om, men konstaterar också att om 

landstinget hade varit tydliga från början hade folk inte blivit så upprörda. (Intervju 2016-04-

25, Safaee) 

 

Både Majed och Nils-Gunnar kom in på medias roll flera gånger under intervjuerna. De pratade 

dels om vikten av att nå ut med sitt budskap och där var media en viktig del, såväl lokal som 

riksmedia. Nils-Gunnar konstaterade att han hade haft en bra kontakt med lokala journalister 

men att de tyvärr inte hinner med allt han tycker de borde. Som exempel tog han upp de 

ekonomiska felräkningar som han och Mattias Rösberg presenterade i en insändare i Tidningen 

Ångermanland. Där hade man först kontaktat tidningen för att de skulle få skriva om det, men 

när det drog ut på tiden valde man att själva skicka in en insändare (Intervju 2016-05-17, 

Molin). 
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Manifestationen i Härnösand som båda ansåg vara väldigt viktig för att visa det breda folkliga 

stöd rörelsen har. Det var bl.a. 200 lokala företag och föreningar som var med som 

medarrangörer. Manifestation fick dock ett tråkigt efterspel då många politiker fokuserade på 

hur många som faktiskt varit i Härnösand, istället varför de varit där. Arrangörerna kunde inte 

ge något säkert svar men uppskattade det till över 20 000. En siffra som också Nils-Gunnar 

tyckte var rimlig (Intervju 2016-05-17, Molin).  

 

Nils-Gunnars uppfattning är att det finns en uppdelning mellan Medelpad och Ångermanlands 

morgontidningar, detta trots att tillhör samma koncern. Sundsvall Tidning har haft en tendens 

att ”kasta skit på Ådalen”. Detta trots att mycket av problemen inom landstinget finns på 

Sundsvalls sjukhus. Med stor sjuksköterskebrist och överbeläggningar med dyr utomlänsvård 

som följd så vill man ändå förvärra situationen ytterligare genom att skära ner i Sollefteå. Nils-

Gunnar menar att rörelsen inte har ett Ådalsperspektiv som vissa menar, utan att man har ett 

länsperspektiv. Sollefteå sjukhus har 45 000 personer i sitt upptagningsområde. Vad skulle det 

innebära för ett redan pressat sjukhus i Sundsvall om man skär ner i Sollefteå? Det här menar 

Nils-Gunnar att man inte fått något bra svar på och det är också något som Sundsvalls Tidning 

inte lyft fram i artiklar (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

Man har också varit i kontakt med riksmedia men har där mötts av ett ljummet intresse. 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har generellt varit ganska 

ointresserade. Man har hänvisat till att det är en för lokal fråga för att vara av allmänintresse. 

Nils-Gunnar menar dock att det borde vara intressant även för dessa tidningar då problematiken 

i Västernorrland är ett exempel på ett generellt problem. Skenande kostnader för stafettläkare, 

dyra avtal och landsting som går många miljoner minus är inget unikt för Västernorrland, då 

det finns över hela Sverige.  

 

Riksmedia har enligt Nils-Gunnar ändå skrivit en del bra artiklar, speciellt efter manifestationen 

i Härnösand då flera stora tidningar uppmärksammade nyheten. Även tidningen Fokus har 

publicerat en matnyttig artikel som skrevs efter manifestationen i Kramfors (Intervju 2016-05-

17, Molin). Majed menar att avståndet är en nackdel för rörelsen att kunna nå ut i mediebruset. 

Hade något liknande hänt i Stockholm hade man lagt massa resurser på det, men nu är det för 

långt från Stockholm för att vara intressant (Intervju 2016-04-25, Safaee). Rörelsen satte därför 

in helsidesannonser i Expressen. Detta var dels ett försök att uppmärksamma människor utanför 

Västernorrland om vad som hände, men också en pik mot riksmedia som man kände inte hade 



Johannes Sjödin – Statsvetenskap C 
Vårterminen 2016 – Umeå universitet 
	

	
25 

gjort sitt jobb. Annonserna är ett tydligt exempel på rörelsens arbetsmetoder. Finansieringen 

sköttes av en arbetsgrupp i SFA, men annonserna togs fram med hjälp av Majed som inte är 

medlem i SFA. Den första annonsen var ett öppet brev till statsministern Stefan Löfven där man 

förklarade läget i Västernorrland och undrade hur det rimmade med den välfärdssatsning på 10 

miljarder regeringen just presenterat.  

 

”Hos oss är det inte solidariteten som regerar utan girigheten” 
(Expressen 15 april 2016, 39) 

 
De nämnde också manifestationen i Kramfors och den som planerades i Härnösand. I annonsen 

drogs också paralleller till Skotten i Ådalen 1931 som inträffade en bit utanför Kramfors 

(Expressen 15 april 2016, 39).  

 

Under våren kommer Nils-Gunnar och SFA att fortsätta träffa gruppledarna i landstinget för att 

få de att förstå vikten av att bevara akutsjukhuset i Sollefteå. Nils-Gunnar utgår från att man 

kommer lyckas rädda sjukhuset till slut, något annat skulle innebära en katastrof för länet tror 

han. Men rörelsen fortsätter oförtrutet. Den 19:e juni är ytterligare en manifestation planerad. 

Denna gång ska man ha stor gudstjänst i stadsparken i Sollefteå. Man vill protestera mot den 

planerade sommarstängningen av akuten i Sollefteå samtidigt som man vill sätta ännu mer press 

på politikerna inför nästa landstingsfullmäktige. Arrangörer för denna manifestationen är SFA 

och Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

Manifestationerna är förmodligen den del av rörelsens arbete som fått störst genomslag i media. 

Majed ser dock manifestationerna inte enbart som en framgång, utan ett underkännande av 

politikerna. Han tycker att det är bra att folk engagerar sig men ser det som ett misslyckande 

för politikerna. Han var med och anordnade manifestationerna tillsammans med den 

socialdemokratiska politikern Stefan Kanerva från Kramfors. Majed säger att han egentligen 

inte vill att det ska behöva gå så långt som till manifestationer. Det finns många andra sätt att 

påverka men han menar att de försökt med allt. De har haft möten med landstingsledningen, 

överlämnat förslag och presenterat beräkningar. Men oftast har de pratat för döva öron. Majed 

framhåller att det bästa sättet hade varit dialog då detta kan leda till någon form av samförstånd, 

men man har inte haft någon att föra dialog med i det här fallet. 
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Han tycker det är svårt att säga vad de kunnat göra annorlunda då han anser att de försökt med 

allt. När inget annat hjälpt har man sett manifestationerna som en sista utväg. Majed tror att 

man riktar in sig på Sollefteå då man har minst röster att förlora där. Dessa röster hoppas man 

vinna igen på annat håll i länet. Det går inte att motivera nedskärningarna p.g.a. kvalité utan 

man har kommit med andra argument. Han tror att det delvis bottnar i en rädsla från Sundsvalls 

sida att behöva mäta sig med Umeå vid en eventuell regionbildning. Därför vill man passa på 

att växa på bekostnad av mindre städer (Intervju 2016-04-25, Safaee). 

 

I framtiden är Nils-Gunnar och Majed överens om att det troligtvis kommer startas ett nytt parti. 

Även de andra partierna skakas av inre motsättningar och det har blivit en olycklig 

uppdelningen mellan landskapen i länet. Nils-Gunnar menar att detta handlar om mer än ett 

sjukhus. Han beskriver Ådalen som en väldigt attraktiv bygd med en vacker natur. Dock tror 

han att den skulle tappa mycket av sin attraktionskraft om sjukhuset inte fick vara kvar. Ett 

sjukhus är fundamentalt för att locka folk att flytta hit menar han. Sollefteå och Kramfors 

kommuner skulle drabbas hårt (Intervju 2016-05-17, Molin). 

 

Majed pekar på att det inte bara är Socialdemokraterna som kan komma att drabbas av 

medborgarnas missnöje. Därför är vägen öppen för ett nytt parti (Intervju 2016-04-25, Safaee). 

En fjärdedel av Socialdemokraternas röster i senaste landstingsvalet kom från Ådalen. Nils-

Gunnar konstaterar att han aldrig kommer lägga sin röst på Socialdemokraterna igen om de 

fortsätter på den inslagna vägen. Sveket är för stort enligt honom (Intervju 2016-05-17, Molin).  

 

Majed tror att det blir svårt för Socialdemokraterna att återfå de röster man tappar om 

nedskärningarna realiseras. Hade man varit mer lyhörda kanske det hade gått bättre. 

Centraliseringar är inget ovanligt i sig, men tidigare har det skett med respekt och med 

ordentliga underlag i ryggen. Har man en anledning till nedskärningarna finns det en annan 

acceptans. Men det har man inte haft i det här fallet. Lägger man alla besparingar på ett landskap 

blir folk upprörda. Istället har man beslutat saker på partimöten som sedan skickats ut i länet, 

utan någon som helst dialog. Hade man skött det snyggare och mer respektfullt hade inte Majed 

lagt ner all den tid som han gjort (Intervju 2016-04-25, Safaee). 
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5. ANALYS 
Här kommer jag koppla samman de teorier jag valt ut med min empiri. Jag börjar med att 

analysera förslagen om nedskärningar och bakgrunden till att rörelsen startat. Sedan tittar jag 

närmare på hur man byggde upp rörelsen och vilka arbetsmetoder man använt för att påverka. 

Efter det riktas fokus på hur rörelsen och media interagerat medvarandra. Uppsatsen avslutas 

sedan med en diskussion där jag sammanfattar vad jag kommit fram till och vad man skulle 

kunna titta vidare på. 

 

5.1 Strategier och bakgrund 
Rörelsens bakgrund och dess utveckling är tätt sammankopplade. De förslag som presenterades 

hösten 2015 har fortfarande inte lett till något beslut utan bara omarbetats. Detta  är en stor 

anledning till att rörelsen fortsatt växa. Att landstinget inte lyckats fatta beslut i frågan har gjort 

att folket i Ådalen blivit oroliga och protesterat allt mer och krävt svart på vitt varför 

nedskärningarna främst ska drabba deras sjukhus. Hösten 2015 presenterade Landstinget 

Västernorrland ett sparförslag som skulle slå hårt mot Sollefteå sjukhus. Detta drogs senare 

tillbaka och man lovade omtag. Den proteströrelse som startats började arbeta med att sätta sig 

in i landstingets ekonomi för att kunna bemöta de förslag som skulle komma i framtiden. I april 

kom ett nytt förslag där den akuta ortopedin i Sollefteå föreslogs läggas ner. Istället skulle 

Sollefteå få ta hand om landstinget planerade ortopediska operationer. 

 

Om man utgår från Piersons tre strategier för vid nedskärningar ser man snabbt likheter med 

fallet denna uppsats kretsar kring. En av strategierna var förvirring, att man vilseleder eller 

svarar undvikande på frågor gällande de nedskärningar som planerats. Efter att ha gått igenom 

artiklar, debattartiklar och intervjuat medlemmar av Ådalsrörelsen får man uppfattningen att 

förvirringen stundtals varit mycket stor hos medborgarna. Förslag har lagts fram utan 

konskevensanalyser, ekonomiska uträkningar har ifrågasatts och landstingsstyrelsens 

ordförande har ljugit om huruvida han sparkat en person eller om han avgick. Detta leder till 

att det blir svårare att mobilisera ett motstånd då den bristfälliga informationen gör det svårt att 

hitta något att mobilisera sig mot. 

 

Delning var den andra strategin som Pierson presenterade och även den går att skönja i hur 

landstingsledningen hanterat nedskärningarna i länet. Det ursprungliga förslaget var att BB i 

både Sollefteå och Örnsköldsvik skulle läggas ner. När folk protesterade (minns 
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manifestationen i Örnsköldsvik) ångrade man sig och tog fram ett nytt förslag. I detta förslag 

skonade man Örnsköldsvik och Sollefteå var tänkt att ta smällen. Denna typ av söndra och 

härska-taktik beskriver Pierson i sin bok. Genom att skona en del av länet (med den näst största 

staden) kunde man rikta in sig mot Sollefteå. Då Örnsköldsvik ”slapp undan” nedskärningar 

var de inte lika benägna att protestera p.g.a. lättnaden över att deras BB fick vara kvar.  

 

Den tredje strategin, kompensation, blev som tydligast under våren 2016. Då kom landstinget 

med förslaget att akutortopedin i Sollefteå skulle flyttas till Örnsköldsvik. Istället skulle 

landstingets planerade ortopediska operationer utföras i Sollefteå. Även detta en vanlig strategi 

vid nedskärningar. Visserligen är det bra för Sollefteå sjukhus att få fler operationer. Men sett 

ur rörelsens synvinkel lär inte detta vara ett särskilt attraktivt alternativ då deras främsta 

stridsfråga har varit bevarandet av akutdelarna av sjukhuset. Det är där den mesta ilska funnits 

då avstånden till övriga sjukhuset gjort folk oroliga. Därför har inte kompensationen i det här 

fallet den lugnande effekt som landstingsledningen kanske velat. 

 

5.2 Uppbyggnad och arbetsmetoder 
Rörelsens snabba utveckling och spridning kan till stor del tillskrivas dess avsaknad av tydliga 

riktlinjer. Trots att SFA funnits som en stark kraft i rörelsen har dess ledning gjort att folk vågat 

och haft möjlighet att engagera sig på det sätt de själva finner möjligt. De har funnits där som 

ett bollplank och har gått i bräschen i många avseenden men har inte för den sakens skull hindrat 

andra som vill göra på sitt sätt.  

 

Om man kopplar detta till min teori ”The Logic of Connective Action” finner jag det tydligt att 

Ådalsrörelsen är ett nätverk som blandar ”collective action” och ”connective action”. 

Etablerade organisationer som SFA och lokala företag tar visserligen plats och driver frågan. 

Samtidigt är det tydligt att en av rörelsens styrkor är pluraliteten i engagemangen. Genom 

sociala medier och andra nätverk samarbetar man för att få fram idéer på vad rörelsen ska göra 

härnäst. Trots att rörelsen drar nytta av redan existerande infrastruktur så är den så pass 

mångfacetterad att jag anser det vara tydligt att det här en en hybrid mellan de två ytterligheterna 

Bennett och Segerberg beskriver i sin artikel. Man har visserligen en form av organisation att 

luta sig tillbaka mot (SFA) men mycket sker på egna initiativ och många i rörelsen är inte 

engagerade i föreningen utan kör sitt eget race. Sen finns aktörer som kanske inte är en del av 

rörelsen, men ändå går rörelsens ärenden. Jag tänker främst på Ångermanlands Läkarförening 
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som varit väldigt aktiva och pekat på bristerna i landstingets förslag. Man har också talat på 

manifestationer och tillfört ytterligare tyngd till rörelsen. 

 

5.3 Rörelsen och media 
Rörelsen och media på den lokala nivån lever i ett slags symbios med varandra där rörelsen 

behöver media för att nå ut med sitt budskap och media behöver rörelsen för att ha något att 

skriva om. Dock är relationen mellan dessa ojämn då rörelsen har ett större behov av media än 

vice versa. Gamson och Wolfsfeld pekar på tre punkter där en rörelse kan använda sig av media. 

Dessa var mobilisering, validering och breddning. Jag ska nu försöka utröna hur rörelsen 

lyckats med dessa tre punkter. 

 

Mobilisering är ett område där rörelsen visserligen lyckats bra men där inte media inte varit så 

delaktiga. Mycket av mobiliseringen har istället skett genom sociala medier och främst gruppen 

Sollefteå Framtidens Akutsjukhus med nästan 12 000 medlemmar.4 Där har mycket information 

om olika initiativ och manifestationer spridits snabbare än vad som är möjligt i traditionella 

medier.  

 

Validering är en punkt där rörelsen haft stor nytta av media. De olika initiativ som rörelsen tagit 

har ofta behandlats i media, om inte i en artikel så via ledare eller insändare. Genom att rörelsens 

medlemmar intervjuats och citerats tror jag att rörelsens fått en helt annan legitimitet. De har 

setts som landstingets ”huvudmotståndare” och har därför fått många möjligheter att bemöta 

landstingets förslag. 

 

Även breddning är något som möjliggjorts genom att rörelsen exponerats i media. Genom att 

manifestationerna och annonser i rikstäckande tidningar har fler fått upp ögonen för rörelsen. 

Hur detta har påverkat övriga Sverige är omöjligt att svara på i denna uppsats. Dock har rörelsen 

uppmärksammat en utveckling som inte är unik för Västernorrland. Ökade stafettkostnader och 

landsting med mångmiljonunderskott är inte unikt för  Västernorrland. En breddning kan därför 

dels ge fler anhängare till Ådalsrörelsen men också innebära att frågan kommer upp på 

dagordningen på en nationell nivå. 

 

																																																								
4 I Sollefteå tätort bor det ungefär 8 500 personer. 
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Med denna analys anser jag mig fått svar på de frågeställningar jag punktade upp i uppsatsens 

början. Rörelsens uppkomst kan härledas bak till det ursprungliga förslaget från 

landstingsledningen där nedskärningar föreslogs på både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus. 

Detta förslag oroade många Ådalsbor, man började undersöka vad förslaget skulle innebära och 

rörelsen var född. Rörelsen har efter det provat en rad olika sätt för att påverka 

landstingsledningen. Vissa mer lyckade än andra. Gemensamt för dessa initiativ är att de alla 

är ett resultat av enskilda människors eller mindre gruppers initiativ. Ådalsrörelsen är väldigt 

bred och det har således varit många som drivit den framåt. SFA med Nils-Gunnar Molin i 

spetsen har verkat som en samlade kraft i Ådalsrörelsen men har inte styrt den så mycket som 

de hade kunnat. Detta har gett upphov till privata initiativ och gett rörelsen en bredare approach. 

Även Majed Safaee har varit en viktig del av rörelsen och har synts mycket i media. Här får jag 

konstatera att jag visserligen lyft fram några av de personer som varit framträdande men att jag 

inte kunnat ta med alla. Rörelsen är alltför stor och de personer som varit drivande är för många 

för att skildra på ett rättvist sätt i den här uppsatsen. Politikerna har enligt mening hamnat på 

efterkälken i och med rörelsens intåg på den politiska arenan. Man har haft svårt att motivera 

de nedskärningar man velat genomföra och har ibland förringat de initiativ som rörelsen dragit 

igång. Rörelsens närvaro på sociala medier har också gjort att den kunnat mobilisera rörelsen 

snabbt och samtidigt nå ut med sina åsikter till rörelsens medlemmar. På så sätt har man kunnat 

peka ut svagheter i landstingsledningens förslag. På så sätt har man etablerat bilden inom 

rörelsen att landstingspolitikerna kommer med förhastade förslag utan tanke på 

konsekvenserna.  

 

6. AVSLUTNING 
Här kommer jag diskutera mina resultat och diskutera kring dessa. Jag kommer också diskutera 

om det utifrån resultatet går att generalisera kring andra rörelser. Sedan tittar jag framåt på 

fortsatt forskning inom området och vad som vore intressant att titta närmare på. 

 
6.1 Diskussion 
Det är lätt att imponeras över det genomslag Ådalsrörelsen fått sedan dess start hösten 2015. 

När det första förslaget presenterades blev protesterna oerhört kraftiga och man har ännu inte 

(maj 2016) lyckats fatta ett beslut. Man kan såklart se detta som en oerhörd framgång för 

Ådalsrörelsen som har lyckats hindra de förslag som lagts fram.  
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Dock visar protesterna också någonting annat. De visar på ett stort misslyckande för politikerna 

i landstingsledningen. När jag jobbat med den här uppsatsen har en sak varit ständigt 

återkommande. Politikernas oförmåga att presentera genomtänkta förslag. Förslag har dragits 

tillbaka p.g.a. avsaknaden av konsekvensanalys. Man har ljugit om huruvida 

landstingsdirektören fått sparken eller avgått självmant. Man har presenterat förslag och 

uträkningar som Ådalsrörelsen sedan bemött med egna beräkningar som visat något helt annat. 

Jag har inte kunnat konstatera vem som har de rätta siffrorna, men osäkerheten som finns har i 

hög grad bidragit till rörelsens utveckling. 

 

För mig är det tydligt att det är de dåligt underbyggda förslagen som främst riktats mot Sollefteå 

som gjort rörelsen så stor. Folks oro för att tappa sin akutsjukvård har viftats bort med att man 

inte kan göra allt överallt. Detta låter visserligen rimligt, men då borde det rimligtvis också gå 

att visa på varför de nedskärningar som föreslås skall göras just i Sollefteå. Landstinget 

Västernorrland har visserligen underskott på hundratals miljoner kronor, men man har också 

ett ansvar gentemot sina väljare att fatta beslut som är riktiga och tydligt motiverade. 

 

Det blir problem när medborgarna inte känner att de kan lita på sina folkvalda. I valet 2014 

lovade socialdemokraterna tre akutsjukhus i Västernorrland även efter valet. Att man nu väljer 

att försöka lägga ner delar av Sollefteå sjukhus står de självklart helt fritt då det är de som styr. 

Man måste dock ha förståelse att detta upprör många av länets invånare. Följderna kan bli 

kostsamma för partiet då de nog bränt sina broar i ”det röda Ådalen”. Strax över en fjärdedel 

av rösterna i senaste valet fick man just från Ådalen (Valmyndigheten 2014) och frågan är om 

dessa är förlorade för Socialdemokraterna. Både Majed och Nils-Gunnar spekulerade i att ett 

nytt parti kan komma att bildas till nästa val. Detta låter inte helt orimligt då många Ådalsbors 

förtroende för politiker troligtvis sjunkit under det senaste halvåret. Speciellt då övriga partier 

också haft inbördes slitningar mellan landskapen är det ett bra läge för ett nytt parti att kliva in 

på den politiska arenan.  

 

Det är här någonstans min slutsats landar. Det största problemet och det som har eldat på 

Ådalsrörelsen är politikernas oförmåga att sätta sig in i medborgarnas oro. Hade man lagt ett 

väl underbyggt förslag med tydlig konsekvensanalys i höstas hade folk visserligen blivit 

upprörda. Men man hade nog också haft en viss förståelse. Men när man väljer att endast föreslå 

nedskärningar på ett sjukhus, men har svårt att peka på varför detta bör göras. Då blir folk av 

förklarliga skäl upprörda.  
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6.2 Generaliserbarhet 
Kan man med stöd av denna uppsats säga sig ha generell bild av hur en rörelse ser ut? Nej, det 

går inte. Då jag gjort en fallstudie är det svårt att applicera mina slutsatser på en annan rörelse. 

Detta då min analys är gjord på ett material som är kopplad till mitt fall. Då Ådalsrörelsen 

härrör från specifik kontext blir det därför svårt att dra några generella slutsatser om rörelser 

som begrepp (Flick 2011, 210-211). Min förhoppning är dock att uppsatsen kan ge en ökad 

förståelse för hur en rörelse kan utvecklas. I det här fallet startade rörelsen som en motreaktion 

på politiska förslag och kan därför tjäna som ett exempel. Men att dra generella slutsatser utifrån 

denna uppsats är som sagt svårt då fallstudien är alltför beroende av den kontext som rörelsen 

verkat i.   

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Något som varit återkommande under uppsatsen är de meningsskiljaktigheter som funnits 

gällande landstingets ekonomi. Jag har valt att inte undersöka detta närmare då mitt primära 

mål varit att skildra rörelsen och dess utveckling. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att 

närmare undersöka de skillnader som finns mellan rörelsens och landstingsledningen syn på 

landstingets ekonomi. Detta skulle ge en klarare bild av rörelsen. Har man haft rätt i att 

landstinget gjort felaktiga beräkningar? Eller har landstinget rätt i att rörelsen ryckt siffror ur 

sitt sammanhang för att främja sin sak? Detta vore intressant att forska vidare på. 

 

Ur ett jämförande perspektiv skulle det vara intressant att undersöka hur reaktionerna varit vid 

nedskärningsförslag på andra sjukhus. Här skulle man kunna välja ut flera fall och sen jämföra 

dessa för att se om eventuella proteströrelser uppträder olika. Man skulle också kunna se om 

vissa metoder funkade bättre än andra för att påverka. 
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