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Abstract  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse ideologi har när politiska beslut tas 

inom sjukvårdspolitiken, om det går att utläsa en ideologisk tanke bakom beslutsfattande 

inom hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrlands region. Undersökningen baseras på 

protokoll från nämnden under perioden januari 2015 – december 2017, under denna period 

sker en omorganisering inom specialistvården i Västernorrland, där delar av Sollefteå sjukhus 

avvecklas och det sker en uppstart av länsövergripande verksamheter istället för tre 

självstyrande sjukhus. Protokollen analyseras med en kvalitativ textanalys som metod, 

protokollen studeras även utifrån en idealtypsanalys och materialet som används samlades in 

på Region Västernorrlands hemsida. Resultatet visade att det gick att påvisa att ideologi kan 

ha en liten betydelse, även om besluten förefaller tas rent strategiskt för att förbättra den 

ekonomiska situationen inom Västernorrlands specialistvård. De tendenser som ses i resultatet 

är att den klassiska socialistiska ideologin har en mindre betydelse och att den tredje vägen 

inom socialismen utmärker sig starkare i protokollen, liberalismens ideologi går att utläsa från 

vårdalliansens uttalande och röstning i protokollen. Skillnaden ligger snarare i sakfrågan än 

mellan de olika partiernas ideologier vilket skulle kunna förklaras av att skillnaden mellan 

vänsterpartierna och högerpartierna har minskat.   
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1. Inledning 
Vården är ett omdebatterat ämne både inom politiken som i media där det i det senare syns 

rubriker som ” Politiker är vårdens stora problem” och ”Populism styr politiker när vården 

ska räddas” där det finns en skeptisk inställning till om politiker idag ens har förmågan att styra 

över vården och dess organisation. Debattinläggen syftar på att politiker å ena sida inte har 

förmågan att styra över sjukvården och de bör lägga ansvaret på professionen som har kunskap, 

å andra sidan att de anger sina vallöften utifrån opinionen och vad de tror att allmänheten vill 

se för förändring inom vården och inte tar tag i dess verkliga problem (Östling & Rosenberg, 

SVD, 18-04-21, Lönnberg, Aftonbladet, 19-03-03). 

 

Det nuvarande sjukvårdssystemet är starkt decentraliserat, där ansvaret att tillhandahålla 

sjukvårdstjänster och styrning ska utföras av landstingen. Inom många landsting har detta 

delegerats vidare till hälso- och sjukvårdsnämnd, som i sin tur har ett eget budget och 

styrningsansvar (Blomqvist, 2007:26). Det svenska sjukvårdssystemets utformning är inget 

unikt, dock så är det utmärkande i det svenska systemet att de lokala politikerna väljs av länets 

invånare vid lokala val (Blomqvist, 2007:27). I stora drag så skulle man kunna säga att det finns 

två sätt att se på de folkvalda politikerna. I den ena ses politiker som eliten, där en liten del 

av  befolkningen väljs på grund av sin fallenhet för ledarskap och förmåga att styra och utöva 

makt. Å andra sidan går det att se dessa som väljarnas språkrör som väljs för att omvandla de 

åsikter som väljarkåren har till politiska beslut. Det finns ingen klar norm eller direktiv på hur 

en politiker ska agera vilket gör att det inte går att säga vilket sätt som är det rätta, som i sin tur 

gör att spridningen i hur politiker förhåller sig till sitt uppdrag är stort (Gilljam & Karlsson, 

2014:9). Vidare skriver författarna: ”vi menar att om man vill förstå hur den svenska 

demokratin fungerar och förverkligas måste man studera de folkvalda politikerna hur de agerar 

och tänker” (Gilljam & Karlsson, 2014:9 – 10) 

 

I Västernorrland har politikerna beslutat om en omorganisering av vården, där man frångått tre 

självstyrande akutsjukhus till att bilda länsövergripande verksamheter (Liv och hälsa, 2014:4). 

I denna process avvecklades akutkirurgin och BB i Sollefteå och även Örnsköldsvik stod i 

riskzonen att genomgå samma avveckling, i syfte att effektivisera delar av vården. Denna 

process har pågått under långtid med start innan valet 2014 (Dagens medicin, 2017). 

Örnsköldsvik har fortfarande kvar sitt sjukhus utan någon avveckling av vården, i Sollefteå 

kämpar allmänheten med att få tillbaka akutkirurgin och BB med en ockupation på sjukhuset 
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som pågått i två år (SVT, 2019). Detta förfarande är inte unikt för Västernorrland utan denna 

typ av omorganisering sker i många län och regioner i Sverige, där mindre sjukhus läggs ned 

eller omorganiseras (ST, 2015, SVT Norrbotten, 2014, SVT Dalarna, 2018). 

 

Tidigare studier har visat på ett större missnöje och kritik mot de folkvalda politikerna inom 

landstingen, de som ska vara de främsta företrädarna för sjukvården (Blomqvist, 2007:11). 

Målet med det decentraliserade sjukvårdssystemet och med självstyrande landsting är att 

invånarna ska få möjlighet att välja de politiker som ska styra på det sätt som sjukvården ska 

organiseras och fördela resurserna, med andra ord ”demokratins möjligheter att skapa det 

samhälle medborgarna genom sina val uttryckt att de vill ha”(Blomqvist, 2007:12).  

 

Är det möjligt för politiker att kombinera ett ideologisk synsätt och företräda medborgarna vid 

en omorganisering av sjukvården likt den i Västernorrland? Finns det belägg att tro att andra 

incitament styrt den politiska beslutsprocessen än den ideologiska? Detta bör kunna belysas 

med  en studie av hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland, hur de arbetat och genomfört 

omorganisering av specialistvården. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att undersöka ideologins betydelse för det politiska beslutsfattandet 

gällande omorganisationen av specialistvården inom Region Västernorrland.  

 

• Går det att utläsa politisk ideologi inom hälso- och sjukvårdsnämndens(HSN) 

beslutsfattande angående omorganiseringen?  

• Hur påverkas voteringar inom nämnden av politisk ideologi? 

• Är det i sakfråga eller ideologin som skiljer majoriteten från oppositionen inom HSN?   

1.2 Avgränsning 
Studien i denna uppsats kommer att avgränsas till åren 2015 - 2017 dels för tillgängligheten, då 

äldre protokoll måste begäras ut från landstingen, dels på grund av att införandet av länskliniker 

skedde 2015 och nedrustningen av Sollefteå sjukhus skedde 2016/2017 vilket gör det intressant 

att se processen utifrån dessa år. Avgränsningar görs även till att enbart titta på hälso- och 

sjukvårdsnämnden, främst ur en tidsaspekt men även då det är nämnden som får i uppdrag av 

regionfullmäktige att verkställa och besluta kring hur de övergripande målen ska nås inom 
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sjukvårdsorganisationen. En annan anledningen till att just ett landsting väljs är på grund av 

den begränsade omfattningen. Västernorrland väljs inte enbart på grund av närhet utan även då 

sjukhusfrågan har inte enbart berört lokalt utan även skapat rubriker nationellt.  

 

Kommer även att avgränsa de olika politiska ideologierna till socialismen men även den tredje 

vägen som är en modernisering av socialdemokraterna, och liberalismen. Socialismen och 

tredje vägen står för vänster och liberalismen för höger. Den tredje vägen kommer att tas upp i 

analysen som en egen ideologi för att se vilken av de socialistiska perspektiven som utmärker 

sig mest inom vänstersidan i HSN. Denna avgränsning av ideologier görs på grund av 

tidsaspekten.  

 

1.3 Begreppsförklaring  
Pluralism- mångfald, mångkulturell, mångetnisk. 

Meritokrati- samhällstyp där de största begåvningarna med den bästa utbildningen har det 

största inflytande. 

Antagonism- fiendskap, agg, illvilja.  

Postpolitik- politiskt tillstånd där de traditionella ideologierna har försvagats eller försvunnit 

men finns kvar som symboler.  

 

1.4 Disposition 
Först i kap. 2 kommer definition av ideologi, socialism, tredje vägen och liberalism men även 

ett stycke med kritik mot tredje vägen och liberalismen. Därefter tas tidigare forskning upp 

angående ideologisk positionering inom svensk politik. I kapitel 2.6 och 2.7 beskrivs teori om 

sjukvårdensstyrning och offentliga policys. Därefter i kap. 3 åt finns metod och 

tillvägagångsätt. Kapitel 4 innehåller resultat och analys och kapitel 5 den slutgiltiga 

diskussionen.  

2. Teori och tidigare forskning 
2.1 ideologi  
Historiskt så började ”ideologi” användas efter den franska revolutionen och när den politik 

som vi känner till idag började ta sin form. I början sågs ideologi som något som skulle vara 

vägledande för hur politiken skulle ske, det väsentliga var de politiska målen och hur dessa 

skulle nås. Samtidigt som samhället utvecklades så utvecklades även politiken, i takt med 

industrisamhället tog form så uppstod även partierna, och dessa i sin tur förhöll sig till en viss 



6 
 

ideologi (Larsson, 2014:12). I början av 50-talet ansåg en del statsvetare att ideologin var 

utdöende då industrisamhället hade jämnat ut klasskillnaderna och suddat ut de politiska 

ideologiernas konflikter. Dock så fick denna teori inget vatten på kvarnen då nya ideologier har 

uppstått sedan dess i takt med samhällets förändringar, ideologier med fokus på bland annat 

miljö, feminism osv (Larsson, 2014:16). 

Det finns olika sätt att se på ideologi, där marxister såg det som ett ”falskt medvetande” där 

makthavarna använder sin makt till att (mer eller mindre) medvetet få medborgarnas 

godkännande till samhällsordningen. Idag skulle denna tolkning av ideologi kunna kopplas till 

den information som sänds ut via reklam, skola och uppfostran, som en typ av smygpropaganda 

(Ljunggren, 2008:11 – 12). Den nutida definitionen är ett ”system av idéer om hur samhället 

bör vara”. Att vara ideologisk innebär en vilja att förändra det nuvarande samhället men kan 

även innebära en vilja att bevara det som redan existerar. För att kunna utveckla definitionen 

och beskrivningen av ideologi så kan det delas upp i tre aspekter där ideologin är en beskrivning 

av verkligheten, men även förklarar hur saker och ting bör vara, värdering. Och en ideologi 

innehåller även en förklaring till hur det bör göras (Ljunggren, 2008:12 – 13). Oavsett synsätt 

så är ideologier uppbyggda på samma sätt, och även om de framförs på olika sätt så vill dessa 

nå ut till människor för att påverka deras politiska insikter genom en inramning av sina tankar 

om hur samhället är, bör vara och hur det ska förändras (Ljunggren, 2008:15 - 16).  

 

Ideologi beskrivs i NE som ”en sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antagande om 

verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer”. Vidare kan det förklaras 

med att följa en ideologisk övertygelse innebär en acceptans för dess verklighetsbeskrivning 

där den egna värdegrunden överensstämmer med ideologins. I dagens samhälle förknippas 

ideologi med de olika politiska uppfattningarna där socialistisk ideologi styr det vänstra blocket 

och liberalism och konservatism åt finns i det högra blocket (NE, u.å). En enkel beskrivning av 

politik är att det är en maktkamp mellan olika grupper om hur samhället ska styras. Både makt 

och strid är något som kännetecknar politiken, där makt används för att kontrollera det 

samhälliga beteendet i form av positiva och negativa sanktioner (Larsson, 2014:11). 

  

2.2 Socialism 
Inom socialismen finns det historiskt en idé om att avskaffa klassamhället och istället forma ett 

nytt samhälle som är uppbyggt på gemenskap och solidaritet mellan människorna. Socialismen 

värdesätter kollektivet och vill se ett jämlikt samhälle. Socialister avvisar alla former av eget 
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intresse och konkurrens som den enda motivet för det sociala beteendet (Newman, 2005:17).  

Vidare så är grundideologin inom socialismen att folket ska ha ”makten” över 

samhällsutvecklingen och näringslivet, ett samhälle där alla får samma möjlighet att utvecklas. 

Dock så har det funnits två grenar inom socialismen där ena sidan vill skapa en 

revolution(kommunister) och andra mer försiktigt få fram sin ideologi genom reformer 

(socialdemokraterna).  

I denna uppsats kommer fokus att ligga på reformistisk socialism. Socialismen är här inte 

revolutionär utan vill att förändringar inom samhället ska ske gradvis med hjälp av reformer. 

Inom socialismen finns det en tro på människans sociala egenskaper och där utbildning och 

inkomstutjämningen är rätt väg att gå för att politisk skapa jämlikhet hos medborgaren (Larsson, 

2014:86 - 87). Genom att förespråka en gradvis samhällsförändring så kan det politiska och 

demokratiska samförståndet öka (Larsson, 2014:88). Socialismens världsåskådningen på 

bygger tron om ”kollektivet för att lösa politiska och ekonomiska problem” (NE, u.å). 

Inom den socialistiska reformistiska ideologin så är planhushållning en ekonomisk inriktning 

som man tror på, ett samhälle där staten ska politiskt styra över näringslivet. Historiskt har den 

ovanstående varit en av två huvudlinjer och där den andra är socialisering av näringslivet. Synen 

på ekonomisk organisation har för ändrats övertid, där den ekonomiska synen har gått från 

planhushållningen och socialisering av näringslivet till blandekonomi, för att sedan under 

mellankrigstiden använda sig av planhushållningen som den primära ideologiska väg att styra 

över marknaden. Vidare så fann man inom socialismen att man kunde styra näringslivet utan 

att äga det, detta genom att styra företagen med politiska medel och att detta kunde göras utan 

att staten ägde dem (Larsson, 2014:90 - 91. 

Inom den socialistiska ideologin finns klassutjämnande som en stark tro på ett bättre samhälle, 

där detta nås genom beskattning och inkomstöverföringar inom socialpolitiken. En definition 

hur ett utopiskt samhälle enligt den socialistiska reformismens kan enligt Larsson vara ”Ett 

klasslöst, och därmed jämlikt samhälle med en stark statsmakt under medborgerlig kontroll” 

(Larsson, 2014:94) 

2.2.1 Den tredje vägen 
Denna politiska teori och ideologi uppstod under 90-talet för att förnya socialismen. En av 

tredje vägens teoretiker är sociologen Anthony Giddens, vars teoretiska texter ligger till grund 

för den nya politiska vägen. Under denna period ansågs det att välfärdsstaten var i kris och att 

den blivit allt för kostsam och byråkratisk, det var även under denna period som New Public 
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Management(NPM) fick fäste i Sverige. En modernisering av den socialistiska politiken skulle 

ske genom ”den tredje vägen” där fokus låg på den nya tekniken och de nutida 

vetenskaperna(Larsson, 2014:171 - 172).  Några av den tredje vägens värderingar är ”inga 

rättigheter utan skyldigheter”, med detta menas att staten är skyldig att hjälpa individen, detta 

kan förklaras med det arbetslöshetssystem som finns idag, där staten hjälper den arbetslösa 

förutsatt att denne söker jobb, vilket enligt den tredje vägen är individens skyldighet för att få 

hjälp. Vidare så anses det viktigt att ingen makt får utövas utan demokrati och där auktoritet 

enbart kan grundas på demokrati (Larsson, 2014:172 – 173).   

Denna modernisering av socialism har fått kritik från vänstern som ansett att det mer liknar 

nyliberalism än socialism att den är meritokratisk, dock är detta inget som bekymrar Giddens 

även om begreppet ofta förknippas med nyliberalismen. Genom meritokrati kan 

jämlikhetspolitiken förändras, och grunddefinitionen av meritokrati är att motivet till skillnader 

mellan människor ligger i skillnaden mellan kvalifikationer och prestationerna. Vidare så ligger 

fokus inom jämlikhetsperspektivet på att alla ska ha samma möjligheter och mindre fokus på 

att omfördela olikheterna i efterhand. Människan ska få möjlighet att skapa sig en bättre tillvaro, 

dock så måste det även finnas ett socialt skyddsnät för de som inte kan klara sig själva (Larsson, 

2014:173 – 174) 

Något som kännetecknar den tredje vägen är pluralism, genom att förkasta kollektivismen så 

söks en ny väg mellan individen och samhället, där pluralism innebär att individen ingår i en 

mångfald av sociala grupper och dessa är viktigare än staten och den egna nationen, detta då 

det finns en tro på internationalistisk pluralism med överstatliga organ och ett av målen är att 

skapa en ”global socialdemokrati”. Den tredje vägen är även förespråkare för en 

decentralisering av befogenheter till regioner och kommuner, där målet är ett aktivt 

medborgarskap och där individen ska få större möjlighet att påverka (Larsson, 2014:175).  

Vidare så anses det enligt tredje vägens politik att socialismen är död som teori för ekonomisk 

styrning dock så ska inte marknaden lämnas oreglerad. Istället ska det finnas en medborglig 

ekonomi och det ska finnas offentlig övervakning och reglering av ekonomin, dels för att 

kontrollera bolagens makt men även övervakning från professionella och ideella organisationer. 

Det finns en ide om att staten ska ingrip men inte dominera. I början var den tredje vägen 

positivt inställda till en privatisering av den offentliga marknaden men detta är dock något som 

har ändrats och inställningen är idag mer blandad och försiktig (Larsson, 2014:176 - 177).  
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2.3 Liberalism  
Inom liberalismen är ”frihet från tvång och valfrihet” ledorden (NE, u.å). Liberalismens syn på 

rätten till den fria viljan går att koppla till Mises syn, där han hävdar att liberalismen kan kokas 

ner till ett enda ord; ägande, frihet att äga och välja både ur konsument syn och som företagare 

(Von Mises, 2005:37).  

 

Inom liberalismen är frihet något viktigt, där individen ska vara fri och det ska finnas en 

ekonomisk frihet där efterfrågan och tillgång ska vara den avgörande faktorn. Och ett slagord 

är ”Största möjliga lycka för största möjliga antal”. Vidare så anses det inom liberalismen att 

varje individ strävar efter nytta och lycka. Genom att främja tankefrihet, yttrandefrihet och 

handlingsfrihet så skapas det möjligheter för individen att utvecklas och en bieffekt av detta är 

materiella och kulturella framsteg (Larsson, 2014:31 - 32). 

Vidare så uppstod liberalism genom att det fanns en vilja att frigöra sig från statligt förtryck 

och inom liberalismen finns det en stark tro på människans egna förmåga att se konsekvenserna 

av sitt egna handlade och bedöma sin egen förmåga.  Liberalerna tror inte på planhushållning 

som innebär ett avskaffande av den ekonomiska marknaden, utan de tror på en närdemokrati 

som innebär en decentralisering av de politiska besluten och kortare väg mellan väljare och 

politiska representanter, de har inte speciellt stor tillit till den offentliga sektorn att den kan 

tillgodose medborgarnas behov, detta är något som också går att se inom socialismens ”den 

tredje vägen”, där även de ansåg att den offentliga sektorn inte fungerade tillfredsställande. 

Inom liberalismen anses konkurrens mellan det offentliga och privata möjliggöra individens 

valfrihet (Larsson, 2014:39). Ekonomin ska styras genom marknadshushållning och utan 

politisk styrning. Genom att lätta upp marknaden och tron på individens förmåga så kan den 

ekonomiska tillväxten stimuleras, där tillväxten primäras före den ekonomiska utjämningen 

(Larsson, 2014:40 - 41).  

 

2.4 Kritik mot tredje vägen och liberalismen 
Det finns kritik mot liberalismen och den nya socialdemokratiska politiken, som innebär att det 

politiska saknar antagonism, det saknas ett vi och de när socialdemokraterna går mer och mer 

liberalerna tillmötes. När det är ett samförstånd mellan politikerna och den politik som förs så 

saknas även striden mellan höger och vänster politiken och om likheterna är fler än olikheterna 

så kan de enligt Mouffe inte betrakta de problem som finns politiskt(Mouffe, 2008:18).  
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Ett vi kan inte finnas utan ett de, och för att kollektiva identiteter ska existera så bör dessa 

finnas. Detta förklaras vidare att det inte innebär att man ser på varandra som vän eller fiende, 

som antagonister utan partierna bör se varandra enligt ett synsätt som Mouffe kallar för 

agonism, där konflikterna inom politiken bör ses som legitim för att kunna erkänna 

antagonismen inom politiken utan att se varandra i en vän/fiende relation, utan som motståndare 

till varandra. En risk som ses enligt Mouffe när konflikterna inte erkänns och i en politik där 

det inte finns utrymme för ett vi och de så kan meningsskiljaktigheterna uttrycka sig i våld både 

nationellt som internationellt(Mouffe, 2008:28).  

Risken med att politiken finner sig i konsensus är att valdeltagandet och intresset minskar, när 

det inte finns något som skiljer dem åt. För att det ska bli politik så måste det finns en värld där 

det tillåts att åsikterna delas in i olika läger(Mouffe, 2008:31). Denna form av samförstånd 

mellan höger och vänster benämns postpolitik, detta har möjliggjorts genom att 

socialdemokraterna har hävdat att det krävs en modernisering och en globalisering där de till 

viss del har accepterat den finanskapitalistiska politiken och frångått statlig översyn och 

omfördelningspolitiken. Postpolitiken har lett till att det bara finns mitten-höger block eller 

vänster-mitten block vilket innebär ett mindre inflytande från medborgaren över de politiska 

beslut som tas, om medborgaren till exempel röstar på socialdemokraterna så röstar denne per 

automatik även på miljöpartiet även om personen i fråga inte sympatiserar med de grönas 

politik. Mouffe hävdar vidare att det som tidigare varit grundpelaren ”folksuveräniteten” inom 

demokratin att makten ska vila hos folket har urholkats genom att postpolitiken inte tillåter 

agonistisk kamp mellan de olika samhällsprojekten (Mouffe, 2019:31). 

2.5 Tidigare forskning inom ideologisk positionering inom svensk politik 
För att förstå den svenska politiken så behövs en definition om vad som är högerpolitik och 

vänsterpolitik. Denna definition kan se olika ut beroende på vilket land som ska studeras, där 

den vänsterpolitik som bedrivs i USA skulle kunna ses som liberal i den svenska definitionen. 

Liberalism ses å andra sidan som högerpolitik i Sverige och de som utgör vänstersidan är 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (Gilljam & Karlsson, 2014:24.)  

 

Gilljam och Karlsson för vidare en diskussion angående skillnaden mellan höger respektive 

vänsterpolitik, där synen på den ekonomiska rättvisan och storleken på den offentliga 

verksamheten är de två perspektiven som bör vara viktigast. Detta förklaras vidare av att 

jämlikhet inom ekonomi är ett viktigt mål inom vänstern, där välfärden ska bekostas helt av 

skatter och där de inte vill se vinstintressen inom den offentliga verksamheten. Högern anser 
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inte att jämlikhet ur ett ekonomiskt perspektiv är nödvändigt, speciellt om det finns en 

legitimitet för skillnaden. Och i motsats till vänstern så ser högern inget problem med en 

marknadsstyrd offentligt sektor, vilket enligt litteraturen är ett mål i sig inom den högerdrivna 

politiken (Gilljam & Karlsson, 2014:27 - 28).  

 

I den tidigare forskningen  går det till stor del att förklara politikers höger- eller vänsterposition 

genom deras partitillhörighet, vidare så går det att säga att vart en person placerar sig på vänster- 

eller högerskalan mest sannolikt förklarar vilket parti som hen sympatiserar med. I tidigare 

studier såg Gilljam och Karlsson att rikspolitikerna står lite mer till höger än vad kommun- och 

landstingspolitikerna gör. Detta förklaras genom att högersidan har fler företrädare på riksnivå 

än inom kommun och landsting, då rikspolitiken är representerad proportionellt från alla 

landsdelar medan inom kommun/landsting överrepresenteras politikerkåren av glesbygden. På 

glesbygden så har de sett att Centern och Socialdemokraterna har en större representation inom 

politiken (Gilljam & Karlsson, 2014:25 – 26). 

 

I Sverige är de folkvalda politikerna nästan alltid valda som partiföreträdare, dock så händer 

det att enstaka ledamöter blir så kallade ”politisk vilde” genom att de lämnar sitt parti under 

mandatperioden men väljer att stanna kvar på sin stol inom fullmäktige, nämnd osv. Men för 

de allra flesta har partitillhörigheten en central del i hur de tolkar sin politiska roll. Detta gäller 

även när deras personliga åsikter inte stämmer överens med partiets beslut i olika frågor, så 

styrs de av partitillhörigheten både på lokal som nationellnivå (Gilljam & Karlsson, 2014:11)  

När det gäller geografiskt perspektiv så är det vanligare i norr att väljarna röstar vänster medan 

i syd så tenderar de att rösta höger, detta är ett känt mönster, och de undersökte vidare om det 

fanns ett geografiskt mönster inom partierna där de valde att titta på om tillexempel 

Socialdemokraterna är mer högerinriktade i söder än vad de är i norr men resultatet blev ett 

klart nej. Enligt deras undersökning från 2010 och 2012 så står riksdagspolitiker lite mer till 

vänster i sakfrågor än politikerna i Västernorrlands landsting och kommun gör  (Gilljam & 

Karlsson, 2014:37). Den slutsats som dragits är att den höger- och vänsterpolitiska konflikten 

består snarare i hur medlen ska fördelas och mindre om det offentligas roll och synen på 

ekonomiskrättvisan (Gilljam & Karlsson, 2014:39) 

 

Vidare så har det i tidigare studier visat att det finns en skillnad i vart man befinner sig på höger 

och vänsterskalan inom partiet, där politiker befinner sig lite mer i mitten på riksdagsnivå än 
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vad deras partikamrater gör på kommun- och landstingsnivå. Detta skulle kunna förklaras av 

John Mays lag, där mellanskiktet i ett parti är mer radikala än toppskiktet och ledningen och 

även mer radikala än partiets sympatisörer och väljare (Gilljam & Karlsson, 2014:26) Denna 

lag skulle kunna förklara varför lokalpolitiker ser sig mer ideologiskt radikala än 

riksdagspolitiker även om det strider mot den vanliga bilden, som oftast beskriver 

lokalpolitikerna som mer realistisk och mindre ideologiska än politiker på nationell nivå 

(Gilljam & Karlsson, 2014:26) 

 

Däremot så sågs det en avvikelse från Mays lag i en analys av enskilda sakfrågor, där fann de 

istället att politiker är mer polariserade gällande de frågor som är nära den egna politiska nivån 

och mindre polariserade i de frågor som andra nivåer har ett större ansvar för (Gilljam & 

Karlsson, 2014:39) 

 

I den tidigare forskningen så går det att utläsa att Socialdemokrater och Miljöpartister många 

gånger placerar sig mer till höger i sakfrågor än vad som kan antas utifrån deras ideologi. I 

dessa studier har man även sett att de borgerliga mittenpartierna är så lika att de knappt går att 

skiljas åt (Gilljam & Karlsson, 2014:33). Vidare så har de sett att det finns ett samband mellan 

politisk färg och kommunens resurser, där resursstarka kommuner tenderar att ha ett större 

förtroende för högersidan och i de mindre resursstarka kommunerna är socialistiska partier 

populärare (Gilljam & Karlsson, 2014:35). 

 

2.6 Förändringar och drivkrafter inom sjukvårdenssystem  
För att förstå bakgrunden till beslutsprocessen och omorganiseringen så kommer drivkrafter 

bakom sjukvårdens styrning att tas upp, detta för att landstingspolitikernas främsta uppdrag är 

att styra sjukvården. Men även lite kort om offentliga policys kommer att belysas, då det är 

dessa som påverkar vilken riktning sjukvårdsorganisationen ska ta. 

 
Det svenska sjukvårdssystemet har genomgått flera förändringar under åren, där landstingen 

fört in nya styrmodeller för att optimera sjukvården. Dessa förändringar bruka enkelt förklaras 

och motiveras med att inom sjukvårdsorganisationen finns det en vilja att öka effektiviteten för 

att få ut mer av de begränsade resurserna och öka produktionen av vårdens tjänster. En annan 

förklaring utifrån ett politiskt perspektiv är att förändringarna ses som en symbolik till 

”modernitet, handlingskraft och goda avsikter” och utifrån detta får organisationen legitimitet 
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utan att i praktiken vara speciellt effektiv, vilket kan gynna politiker som är beroende av 

medborgarna för att kunna fortsätta styra (Siverbo, 2007:158 - 157). 

 

Det var under början av 80-talet som organisationen med landsting och ett decentraliserat 

ansvar tog sin form, detta kan sägas vara en motreaktion till tidigare organiseringen av 

stordriftssjukhus. Genom att decentralisera sjukvården och delegera ett större ansvar till 

landstingen så kunde de lokala förutsättningarna få en tydligare plats i organisationen. Under 

80-talet blev målstyrningen en populär modell att styra sjukvården med, där målen sattes av 

politikerna och sjukhusen skulle se till att dessa uppfylldes. Ungefär 10 år senare under början 

av 90-talet blev beställare-utförare-modellen populär, där ett kontrakt skrevs mellan de som 

skulle utföra (verksamhetsansvarig, även privata aktörer) och de som beställde tjänsterna 

(politikerna). Denna modell hade för avsikt att skapa en konkurrens i syfte att effektivisera 

vården (Siverbo, 2007:159 – 163).    

 

Senare under 90-talet infördes det effektivitetsmodeller i flera landsting, där bland annat 

processorientering, balanserad styrkort men även effektiviseringsidéer om slå samman 

specialiteter genom stordriftsfördelar prövades (Siverbo, 2007:168, 170, 172). Syftet med 

processorientering är att med hjälp av de som arbetar inom sjukvården se vilka arbetsrutiner 

som kan ändras för att förbättra och effektivisera organisationen. Balanserad styrning används 

i syfte att mäta effektiviteten inom vården, där det skiljs mellan fyra olika perspektiv process, 

patient, ekonomi, medborgare. Denna uppdelning görs för att styrningen inte ska få för stort 

fokus på ekonomin. Genom att nå de uppsatta målen så kommer organisationen styras mot en 

högre effektivitet (Siverbo, 2007:170 - 171). 

 

Motivet till stordriftssjukhus är att genom en sammanslagning och koncentration av sjukvården 

till färre platser så ska samordningsvinster möjliggöras. Denna typ av styrning används främst 

i den resurskrävande specialistvården. Det centrala med att förändra utbudet är att skapa en 

”högre kvalité, större patientsäkerhet och lägre kostnader”. Denna typ av styrning är ett sätt 

för politikerna att ta tillbaka makten över  organiseringen av vårdenheterna och vart de ska 

lokaliseras (Siverbo, 2007:172 - 173). 

 

Det är landstingspolitikerna som styr vården, hur den ska utformas inom länet. Deras makt 

ligger i att de är valda av medborgarna för representera de ideologiska värderingarna i hur 
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sjukvården ska utföras och organiseras. Däremot betyder det inte att de styr ensamma då deras 

mandat att faktiskt styra i vården begränsas av att de inte innehar medicinsk kunskap. Men 

landstingspolitikern har makt över resurserna, hur de ska fördelas och vilka verksamheter som 

ska finnas (Blomqvist, 2007:222). De har makten att utifrån ett övergripande 

befolkningsperspektiv besluta hur medlen ska fördelas, och där de ställer olika gruppers 

medicinska behov mot varandra (Blomqvist, 2007:227). Något som är centralt inom 

sjukvårdsorganisationen är att styrningen präglas av motstridiga intressen då den styrs på tre 

nivåer, politiskt, tjänstemannen och professionen. Detta i sig behandlas inte i denna studie, det 

är dock relevant att nämna att styrning och beslutande inom nämnden kan kompliceras av dessa 

olika intressen och genom att påverka det föreslagna underlaget inför voteringsprocessen 

(Blomqvist, 2007:224).  

 

Tidigare studier inom styrnings och organisationsforskningen inom sjukvården har 

uppmärksammat, att inom sjukvårdspolitiken är det en ständig jakt efter nya modeller som ska 

ännu bättre effektivisera vården, och lösa problemet med de begränsade resurserna. Där nya 

styrsystem ska implementeras och omorganiseringen av sjukvården har varit minst sagt 

ambivalent, där organiseringen å ena sidan ska slå ihop sjukhus och för att å andra sidan 

decentralisera för att centraliseras igen, där modeller som målstyrning, beställare och utförare 

modellen, effektivitetsstyrning m.fl. ska testats. Dock så har det visat sig att modellerna sällan 

lett till ökad effektivitet i praktiken vilket gör att jakten efter den ”bästa” modellen fortgår 

(Anell, 2007:82).  

 

 Vidare har det framkommit att ett av problemen kring lyckad implementering av nya reformer 

kan bero på att retoriken om sjukvårdens förändring är viktigare för politikerna än förändringen 

i sig. Där politiker ses vilja öka stödet för sig och sitt parti mer än att skapa en förändring, vilket 

kan ytterligare förklaras med att legitimiteten av politiken är viktigare än effektivisering av 

vården för att den politiska organisationen ska överleva. Enligt tidigare studier kan det 

ovanstående vara en av anledningarna till att sjukvårdspolitiken ses som förvirrande utifrån, där 

det lovas om en sak men i praktiken sker det något annat (Anell:83). 

 

 2.7 Offentliga policys 
När ett problem uppstår så blir det naturligt för de flesta att lösa det, så är det även inom 

politiken. När ett samhällsproblem uppstår och behöver lösas på en politisk nivå så använder 
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de sig av policys för att kunna realisera sina idéer när nya lagar införas, eller när beslut ska tas 

angående olika program eller strategier som på olika sätt påverkar allmänheten (Knill & Tosun, 

2012:15). 

 

Det finns olika sätt att titta på offentliga policys där det i litteraturen refereras till Lowi som har 

ett känt uttalande att ” policys bestämmer politiken” och där han har delat in policy processen 

i fyra olika kategorier. I de fyra olika kategorierna förklarar han policys olika syften, där de dels 

används till att fördela om resurserna mellan olika samhällsgrupper eller att begränsa individens 

eller det kollektiva beteendet, de kan skapa eller ändra statens myndigheter men även se vilken 

effekt regeringens resurser har till mottagarna (Knill & Tosun, 2012:16, Cairney, 2012:27). 

 

Det är fördelande policys som är karaktäristisk för när offentliga medel används som 

finansiering för att hjälpa olika samhällsgrupper. Kostnaden ska gälla den generella publiken 

istället för en specifik grupp (Knill & Tosun, 2012:16). När det skrivs om policys som syftar 

till att omfördela resurser belyser de att detta steg sannolikt kan komma skapa konflikter mellan 

de olika samhällsgrupper som påverkas av fördelningen. I litteraturen nämns bland annat 

klyftan mellan gammal och ung när medlen inom pension flyttas, och detta skulle även kunna 

kopplas till ett eventuellt glapp mellan landsbygd och stad när medlen ska fördelas inom 

regionerna (Knill & Tosun, 2012:17).  

 

Ett annat sätt att se på policys är att titta på vem som gynnas och vem som måste bära kostnaden 

av en ny policy. Detta synsätt har refererats från Wilson i litteraturen och de menar att detta 

synsätt inte är lika ambitiöst som det som beskrivs ovan. Enligt detta synsätt vill de skilja på 

hur kostnaden är fördelad, om resurserna blir fördelade brett i samhället så blir det oftast litet 

motstånd från oppositionen. Om däremot resurserna skulle begränsas när de ska fördelas 

kommer det mest troligt uppstå motstånd från oppositionen och rivaliserande intressegrupper. 

När detta sker så bör det förväntas att beslutsfattandet av policyn påverkas starkt av den position 

och de resurserna som de rivaliserande intressegrupperna har. Om det finns tydliga vinnare eller 

förlorare enligt litteraturen så ökar graden av konflikt och det skapar en osäkerhet om utgången 

av policyn i varje förslag (Knill & Tosun, 2012:20). 
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När ett policyförslag har kommit upp på agendan så ska det debatteras mellan majoriteten och 

oppositionen i regering eller riksdag. Förslaget utvärderas där av de partier som har majoritet 

och alternativa förslag till att lösa problemet diskuteras, oftast av oppositionen. Men i de flesta 

fall så tas inte de alternativa förslagen upp av de partier som har majoritet i regeringen och 

riksdag. I litteraturen hävdar de istället att dessa debatter har som mål att visa medborgarna 

vilka alternativ som finns på de föreslagna policys och att medborgarna ska ha detta i åtanke 

vid nästa val, syftet blir då att försöka få fler röster och majoritet nästa val. Det finns nästan 

alltid en vinnare och förlorare när en ny policy ska designas. Och författarna menar att politiker 

som vill bli omvalda nästa val måste ha detta i åtanke när ett nytt policyförslag skapas (Knill & 

Tosun, 2012:122). 

3. Metod 
3.1 Forskningsdesign 
Studien är en fallstudie av Västernorrlands hälso- och sjukvårdsnämnd och syftar till att 

undersöka ett fenomen och  belysa vilka skillnader som äger rum vid voteringarna.  Vidare så 

motiveras fallstudien ytterligare av att det är en enhet som analyseras där fokus ligger på 

förklara och belysa ett fenomen djupare. Denna studie syftar inte till att generalisera ett fenomen 

utan förtydliga hur de olika politiska partierna utifrån ideologi har ställt sig i frågan om 

omorganiseringen  (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:119). 

 

3.2 Material och källkritik 
Det material som ligger till grund för undersökningen är hälso- och sjukvårdsnämndens 

protokoll. Nämndens protokoll författas av en nämndsekreterare för att sedan publiceras på 

regionens hemsida. Protokollen kan ses som berättelser, då det är innehållet som viktigt för 

studiens syfte (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:305) Då offentliga 

verksamheter styrs av offentlighetsprincipen så går dessa att hämta hem i dess helhet från 

regionens hemsida. För att kunna begränsa materialet sätts en tidsram där protokoll daterade 

från januari 2015 till december 2017 samlas in. En ytterligare urvalsprocess sker i samband 

med analysen. 

 

För att se källkritisk på materialet så kan en fallgrop vara att de är nedskrivna vilket innebär att 

viss information kan fallit mellan stolarna jämfört med inspelat material, detta gör att allt som 

debatteras på nämndens sammanträden inte per automatik måste finnas nedskrivet i 
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protokollen. Däremot så bör det kunna ses som en förstahandskälla då materialet produceras på 

plats, vilket kan öka graden av oberoende (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 

2004:309). Äktheten bör uppfyllas då materialet återfinns på regionens hemsida som även 

upprätthålls och uppdateras av regionen, men äktheten bör även uppfyllas på grund av kravet 

på transparens inom det offentliga (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:307). Att 

just texter som protokoll studeras är på grund av den påverkan de gör på samhället. Det är 

genom dessa protokoll som det går att läsa om de politiska beslut som tas. De föreställningar vi 

har om samhället påverkas till stor del av texter, det är genom dessa som relationer mellan 

grupper påverkas och texter kan även bidra till att upprätthålla och skapa vissa identiteter 

(Ahrne & Svensson, 2015:158). 

 

3.3 Metod och operationalisering 
Då det är text som ska analyseras väljs en kvalitativ textanalys som metod. Då syftet är att skapa 

en förståelse och förklaring bör en analys av helheten vara mest tillämpbar (Esaiasson, 

Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:233) Genom en kvalitativ textanalys kan tankestrukturen 

förtydligas, och i detta fall så ligger intresset på att förtydliga de olika partiernas åsikter i 

beslutsprocessen gällande omorganiseringen för att utröna om det finns ett ideologiskt synsätt 

(Bryman, 2009:368).   

 

I den första analysfasen så kommer alla protokoll daterad från januari 2015 till december 2018 

att studeras, vidare så motiveras begränsningen av att länskliniker implementerades och 

avvecklingen av BB och akutkirurgin skedde inom den valda tidsperioden. Protokollen hämtas 

från Västernorrlands Regions hemsida där regionens offentliga dokument publiceras. En ytlig 

första genomgång av protokollen väljs då det är mycket dokument som ska gås igenom och 

HSN behandlar fler frågor än bara specialistsjukvårdens organisation. Så totalt kommer 38 

protokoll att gås igenom i den första fasen. Genom användning av nyckelord såsom 

länskliniker, omorganisering, BB-Sollefteå, akutkirurgi Sollefteå och specialistvården så 

lokaliseras de dokument som ska analyseras djupare. (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014:37).   

 

Efter den första fasen lokaliserades 28 protokoll som innehåller de ovannämnda nyckelorden, 

vilket resulterade i totalt 90 sidor som behandlar ämnet kring omorganiseringen av 

specialistvården. Protokollen kommer att listas med korrekta källhänvisningar i bilaga 1. 

Analysen görs sedan i två omgångar där texterna läses i sin helhet men med olika infallsvinklar 



18 
 

på analysen. Den första omgången i syfte att få en förståelse för politiska beslutsprocessen, där 

fokus ligger på att identifiera text som innehåller begreppet länsklinik, länsövergripande 

verksamhet, länsutbud, utbudsförändringar för att kunna beskriva tankegångarna bakom 

besluten som ledde till nedläggningen av BB och akutkirurgin i Sollefteå. Den andra 

infallsvinkeln används för att studera voteringarna mer ingående. Att analysera med två olika 

fokus hjälper till att reducera texten till en mer hanterbar mängd (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 

2014:37).  

 

Den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket måste operationaliseras, detta genom att 

fastställa indikatorer som ska vara vägledande i den empiriska analysen. För att kunna utröna 

om det finns en politisk ideologi bakom voteringsbeslut hos partierna så kommer de faktiska 

voteringarna jämföras med hur väl de stämmer in på den socialistiska, liberala eller tredje 

vägens ideologiska grunder (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:57)  

 

För att kunna analysera om ideologi är en del av beslutfattandet så kommer idealtypsanalys 

göras, där idealtyperna kommer att delas in i socialism, liberalism och tredje vägen. Dessa 

begrepp återfinns i teoriavsnittet och kommer att operationaliseras för att tydliggöra vad som 

är typiskt för de tre idealtyperna.  Denna analys görs genom att förtydliga  de typiska värdeorden 

för de tre ovanstående idealtyperna, genom att sätta ord på de typiska värdena inom respektive 

grupp så går det att jämföra med texten och i sin tur se om besluten tas ur ett ideologisk synsätt. 

När idealtyper ska analyseras så handlar det inte om att sätta ett medelvärde på den typiska 

liberalen eller socialdemokraten utan tanken är att ta ytterligheter från de olika ideologierna för 

att se i vilken utsträckning politikerna agerar ideologiskt när besluten tas inom hälso- och 

sjukvårdsnämnden (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:54 – 55). 

Genom att använda idealtyper som analysverktyg så går det att se hur mycket verkligheten 

skiljer sig från den ideologiska bilden. I och med att idealtyper inte stämmer överens med 

verkligheten så blir denna typ av analys inte lika beroende av empirin som andra analysverktyg, 

idealtyperna kan inte stärkas eller försvagas av det insamlade materialet, dock så krävs det en 

etikett på vad som är typiskt för just socialistiska ideologin och liberalismens ideologiska 

övertygelser för att utröna om det existerar i verkligheten (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, 

Wägnerud, 2004:54 – 55). 

Det schema som används är:  
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Värden Socialism Liberalism Tredje vägen 

Syn på människan Social, verka för 

alla 

Nytta och lycka Meritokratisk 

Viktigaste enhet i 

samhället 

Solidaritet, 

kollektivet 

Individen  Pluralism  

Metoder för 

samhällsförändring 

Gradvisa med 

reformer 

Linjär syn, där 

utvecklingen går 

framåt utan 

pekpinnar 

Reformer, 

parlamentarisk, 

”global 

socialdemokrati” 

Ekonomisk 

organisation 

Planerad 

ekonomi  

Marknadsekonomi  Blandekonomi 

Syn på välfärden Offentliga 

verksamheter 

spelar viktig roll 

för människor.  

Avskaffande av 

offentliga 

verksamheter och fri 

marknad 

Odemokratisk, 

toppstyrd. ”sociala 

investeringsstaten” 

 

 

Dessa ovanstående begrepp används för att säkerställa att det som faktiskt undersöks 

överensstämmer med avsikten med undersökningen, begreppen är ett sätt att försöka nå en hög 

validitet. För att nå en hög validitet så bör denna studie kunna göras på samma sätt och få samma 

resultat, detta bör kunna uppnås med ett öppet förhållningssätt till materialet med fokus på de 

förutbestämda begreppsdefinitionerna. Dock så finns det risker med en textanalys gällande 

validiteten, detta då tolkningar kan variera beroende på vilka preferenser som forskaren har, 

men med det öppna förhållningssättet och genom systematiskt leta efter de definierade 

begreppen bör studien uppfylla validitets kriterier(Esaiasson, Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 

2004:59, 239, 241). I och med att alla protokoll har studerats översiktligt och sedan systematiskt 

där bland annat begreppet länsklinik hjälpte att reducerade ner det slutgiltiga analysmaterialet 

bör reliabiliteten antas vara fullgod, och en förklaring till hur de ideologiska begreppen inom 

höger och vänster och hur teorin ska tillämpas bör också kunna stärka reliabiliteten (Esaiasson, 

Oscarsson, Gilljam, Wägnerud, 2004:67).   
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3.4 Etiska överväganden 
I och med att det är offentliga protokoll som utgör materialet bör det inte behöva tas lika stort 

etiska hänsynstagande, då de personer som omnämns i protokollen går att finna på regionens 

hemsida och i dokumenten, däremot så kommer inga namn att nämnas i denna studie då den 

informationen inte tillför studien något, detta då det är politisk färg som är intressant och inte 

individen i sig. 

4. Empiri och analys 

Först kommer en bakgrund för en ökad förståelse för läsaren om historiken bakom bildandet 

länskliniker. I 4.2 visas resultatet av empirin, därefter följer analysen och koppling mellan 

analys och teori, för att slutligen i kap. 5 mynna ut i att besvara syftet och frågeställningarna i 

diskussionen.  

  

4.1 Bakgrund 
Framtill slutet av 2014 var det vårdalliansen med moderaterna(M), liberalerna(L), centern(C) 

och kristdemokraterna(KD) som hade majoritet och opposition var vänster(V), 

socialdemokrater(S), miljöpartiet(MP) och sjukvårdspartiet(SJVP). Från 1 januari 2015 blev 

det ett skifte och S tillsammans med MP bildade majoritet och vårdalliansen stod i opposition, 

V hade inga samarbeten, sverigedemokraterna (SD) kom in i nämnden, SJVP åkte ut. Införandet 

av länskliniker började redan 2011 i och med att en ny åtgärdsplan togs i kraft ”Handlingsplan 

för god vård”. Politikernas syfte med denna var att skapa bättre och en enhetlighet gällande 

diagnostik och behandling över hela länet, där de vill se en samordning av verksamheten inom 

varje specialitet, tanken var att fortsätta med det systematiska förbättringsarbetet och satsa på 

patientsäkerheten. För att kunna skapa länsöverskridande kliniker så blev de tvungna att 

omorganisera de tre sjukhusen från tre separata förvaltningar till en gemensam. Och under 2013 

– 2014 har ett arbete genomförts för att skapa förutsättningar för införandet av länskliniker. 

(2014:156). 

 

År 2013 tog politikerna beslut om en handlingsplan för en ”ekonomi i balans” där en strategi 

för att nå det ekonomiska målet på lång sikt är länskliniker. I och med bildandet av länskliniker 

så skapas det en samordning mellan de tre sjukhusen (Sundsvalls sjukhus, Sollefteå sjukhus och 

Örnsköldsviks sjukhus). För att underlätta införandet av omorganiseringen så skapas ett 

lednings- och utvecklingsprogram, där de berörda professionerna ska arbeta fram en helhetsbild 
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för länsklinikernas utformning och samordning mellan sjukhusen samt en konsekvensanalys. 

Denna process vill politikerna ska vara klart hösten 2014. (2014:4) 

 

4.2 Resultat 
I januari 2015 tillsätts en ny ordförande och socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet 

bildar ny majoritet. Det förslag som nämnden får angående de ekonomiska problemen inom 

sjukvården är via en insatsplan verkställa åtgärder som innebär ”resurser, patientflöden och 

kompetens ska fördelas utifrån ett läns- och patientperspektiv”. (2015:78). Denna insatsplan 

röstade S fram och oppositionen tillsammans med sverigedemokraterna röstade emot. 

Majoriteten och S vann. Även om motivet till länskliniker till största del verkar vara ekonomi 

så beskrivs det i protokollen att det också en fråga om patientsäkerhet och jämlik vård. Men 

även om texten antyder och lägger vikt vid patientsäkerhet och jämlik vård så skrivs det att ”all 

verksamhet inte kommer att kunna bedrivas i samma omfattning som idag”. Här läggs fokus på 

begreppet ”länsutbud” som något vägledande. Samtidigt som det hävdas att det inte enbart beror 

på ekonomin så uttalas det tydligt att verksamheter kommer att helt eller delvis avvecklas för 

att klara ekonomin och budgeten inför 2016 (2015:78).  

 

Vidare så kommer förslag till omstrukturering och effektivisering upp på agendan och det var 

under 2015 som diskussioner om verksamheters vara eller icke vara i Sollefteå blir mer tydlig, 

där bland annat nämnden enades om att landstingsdirektören skulle återkoppla angående de 

nämnda förändringarna samt och ge förslag på ”polikliniska operationer och dagkirurgi som 

kan utföras i Sollefteå samt beskriva konsekvenser för patientsäkerhet och ekonomi”. Under 

denna period så lade en S ledamot förslaget att driva Sollefteå sjukhus på intraprenad (2015/89). 

 

Redan hösten 2015 avgjordes det att insatsplanen skulle ligga och antalet förlossningskliniker 

skulle ses över och uppdra landstingsdirektören ”att beskriva hur det akuta omhändertagandet 

ska fungera om akutkirurgi, ortopedi, kvinno- och barnhälsovården koncentreras till två 

sjukhus” och ”att arbeta vidare utifrån presenterat underlag för att ta fram kvalitetssäkrade 

förslag till förändring där både patientsäkerhet och effektivitet belyses”(2015:89).  S och MP 

fortsätter att stödja förslagen och insatsplanen till hur länskliniker ska utformas men även V 

röstade för denna plan. Vårdalliansen går emot majoritetens beslut och vill se att ärendet 

återremitteras och även de vill se om möjligheter finns till intraprenad men även 

konkurrensutsätta hela specialistvården (2015:89).  
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Den insatsplan som stöds innehåller motivering till länskliniker som ”att skapa mer 

kostnadseffektiv verksamhet utifrån tilldelade resurser”, där syftet är att koppla samman 

kostnadsminskningar och besparingar genom att förändra verksamheterna genom länsutbud. 

Detta är en del som godkänts i nämnden av majoriteten S och MP (2015:119). Vårdalliansen 

opponerar sig mot S och MP:s beslut, då de vill se en utredning som berör hela länet och inte 

enbart Ångermanland och att ärendet ska återremitteras (2015:119). 

 

Under 2016 så beskrivs specialistvården och landstinget utifrån att de ”befinner sig i ett 

omfattande besparingsarbete” , där de röstar igenom förslaget att strukturera och effektivisera 

sjukvården. Där omstruktureringen innebär att akuta ortopedin i Sollefteå flyttas till 

Örnsköldsvik (2016:45). Något som är anmärkande var att en S ledamot röstade emot 

majoriteten och gick samman med vårdalliansen som ville se att ärendet skulle återremitteras 

(2016:45). 

 

När kvinnosjukvården i Sollefteå tas upp på agendan juni 2016 så godkänner majoriteten 

förslaget att avveckla verksamheten, trots att utredningen visat att ”det är svårt att undvika 

långa avstånd för vissa patienter” och med motivering ”samtidigt kan ökad volym ge bättre 

kvalité på kvarvarande enheter och lägre patientsäkerhetsrisker”. Vårdalliansen röstade emot 

detta förslag, men även en ledamot från S och V som ville se att ärendet skulle återremitteras. 

Vårdalliansen motförslag var som tidigare nämnt att utsätta vården för konkurrens och 

möjligheter till intraprenad (2016:143). I och med att en S ledamot gick emot majoriteten så 

blev utfallet lika (6/6, SD valde att lägga ned sin röst) i omröstningen och förslaget röstades 

igenom då ordförandens röst väger tyngre. 

 

I protokollen beskrivs länskliniker som ”det finns en stor effektiviseringspotential i den nya 

organisationen” och ”det kommer att krävas hårda prioriteringar som strukturförändringar” 

(2016:156) i syfte att ytterligare strukturera om vården och denna gång akutkirurgin i Sollefteå. 

Detta ledde till att majoriteten med S och MP röstar för att planen med uttalande enligt ovan 

ska fortsätta, men röstar också för denna skrivelse i insatsplanen ”för att nå målen behövs 

möjligheter att ytterligare koncentrera delar av hälso- och sjukvården till färre utbudspunkter, 

inom ramen av de tre sjukhusen” (2016:193). Utfallet av voteringen (som skedde i januari -17) 
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gällande akutkirurgin blev 6/7 till majoriteten, en S ledamot, V tillsammans med alliansen 

röstade emot S, MP tillsammans med stöd från SD röstade för förslaget (2017:12). 

 

En motivering till stängning av akutkirurgin i Sollefteå är ”att de mindre sjukhusen i Sverige 

inte kan erbjuda avancerade kirurgiska omhändertagande som gäller svårare skador” där idén 

är att patienter ska skickas till det sjukhus med mest samlad kompetens och men även att 

stängningen av akutkirurgin ska öka produktionsflödet och effektivisera de vanligt 

förekommande kirurgiska ingreppet (2017:12 HSN). En annan koppling som går att göra till 

det ovanstående antagandet är att länskliniker kan påverka produktionen i en positiv riktning 

genom att omfördela resurserna och strukturera om vissa verksamheter (2017:43). 

 

4.3 Analys 
Resultatet går delvis att koppla till de tre tidigare beskrivna politiska ideologierna, där det kan 

antas finnas en socialistisk syn i början av förändringarna då det främst handlar om att fördela 

jämt över hela länet, där länets invånare skulle kunna ses som ett kollektiv där det tas förgivet 

att alla vill verka föra allas bästa, även om det skulle innebär sämre tillgänglighet av vården för 

vissa, kollektivet går före individen när omorganiseringen motiveras i insatsplanen (2015:78). 

Även försöken till försiktiga förändringar med återkoppling mellan nämnd och 

landstingsdirektör, kan ses som en socialistisk ideologiskt handlande (2015:89, Newman, 

2005:17, Larsson, 2014:86 - 87)  

Ju längre fram nämnden kom med insatsplanen desto mindre går det att urskilja socialistisk 

ideologi och desto mer liknar det ideologier som stämmer överens med liberala och tredje 

vägens värderingar. Dels då en S ledamot valde att lägga förslaget om att driva Sollefteå sjukhus 

på intraprenad, som kan tolkas mer ur liberalismen och tredje vägens ideologi än ren 

socialistisk, detta då liberalismen förespråkar frimarknad som ekonomisk organisation, men 

även den tredjevägen då de har minskat tro på de offentliga verksamheterna och då de tror på 

blandekonomi där det ska finnas konkurrens och delvis fri marknad (2015:89, Larsson 2014:31 

- 32, 171 - 172).  

Tredje vägen som ideologi går att urskilja i de beslut som tas angående omstruktureringen av 

vården, där det röstas för en fördelningen inom länet, vilket kan tolkas som att majoriteten i 

nämnden vill lägga resurserna där de gör nytta. Detta skulle kunna koppla till deras syn på 

meritokrati, där prestationer och kvalifikationer avgör, vilket skulle kunna kopplas till 

omstruktureringen att vården ska utföras där resultaten och kompetenserna är som högst, och 
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detta i syfte att stärka den vård som ska ges (2015:119, 2016:143, 2017:43, Larsson 2014:173 

- 174). Även om det finns delar som tyder på att politisk ideologi finns inom nämnden så lyser 

den inte så starkt då protokollen har stort fokus på själva resultatet och då främst ekonomiska 

målet och mindre på hur det är och bör och ska göras, där förklaringarna till varför och hur kan 

ses som ”luddiga” beskrivningar (2015:78, 2015:89, 2015:119, Ljunggren 2008:15 - 16). 

De mönster som går att utläsa från protokollen är att precis som den tidigare forskningen visar 

verkar även S och MP inom nämnden gå åt höger, denna tolkning görs då majoriteten röstar 

konsekvent för omstrukturering och avveckling av sjukvården och var först med föreslå 

intraprenad av Sollefteå sjukhus. De som ingår i vårdalliansen röstar på ett sätt som kan tolkas 

som att de är väldigt lika och följs åt i de voteringar som görs, vilket kan förklaras av att de 

borgerliga mittenpartierna knappt går att skiljas åt(Gilljam & Karlsson, 2014: 33). 

 

Vidare så gav analysen ett resultat där det i det stora hela inte skiljer sig så mycket mellan 

oppositionen och majoriteten förutom i de stora frågorna angående omorganiseringen av 

kvinnosjukvården  och akutkirurgin. Det som var utpekande i analysen i dessa voteringar är att 

en ledamot från S valde att rösta med oppositionen, vilket enligt tidigare forskningen inte är 

något som är vanligt förekommande då politikerna i regel röstar med partiet även om det finns 

en åsiktsskillnad, vilket får antas i fallen där en S ledamot bytte sida(Gilljam & Karlsson, 

2014:11).  

 

Att vårdalliansen röstar emot förslagen kan förklaras genom att de vill föra in sin ideologi i 

sjukvårdspolitiken med fri konkurrens och intraprenad av sjukvården, men det kan å andra sida 

även betyda att de rent strategiskt vill försöka få majoritet nästa val genom att visa en 

ståndpunkt i omorganisering frågan. Detta kan kopplas till Anell där agendan med förslagen 

snarare kan vara ett sätt att öka stödet för partiet än en vilja att förändra den politik som förs 

(Anell, 2007:82), detta är även något som beskrivs av Knill & Tosun där de hävdar att debatten 

mellan majoriteten och oppositionen snarare har som mål att nå stöd från opinionen än att 

faktiskt förändra något(Knill & Tosun, 2012:122) 

 

I de voteringar som gjordes och i de beslut som togs var S och MP konsekvent för en förändring 

av sjukvården med delvis nedrustning av Sollefteå sjukhus, medan V många gånger röstade 

med vårdalliansen för nedrustning av länsklinikorganisationen. Däremot så röstade V ja till att 
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insatsplanen och länsklinikernas utformning skulle fortsätta under hösten 2015, för att sedan 

rösta konsekvent nej till det som blev resultatet av länskliniker. Här skulle det kunna påstås att 

politikerna inte agerar radikalt utifrån ideologi, och går emot Mays lag, och där de snarare kan 

ses som realistiska, då de har en ansträngd budget och måste ta beslut utifrån denna, vilket kan 

vara en förklaring till varför V röstade först ja men i ett senare skede när betydelsen av 

omorganiseringen blev synlig valde att ändra sin röst. Även S och MP kan ses som realistiska 

och lägger sin röst utifrån ett ekonomiperspektiv för att lösa resursproblemen (Gilljam & 

Karlsson, 2014:26). 

 

Att voteringen om kvinnosjukvården slutade med rösterna 6 mot 6, kan bero på att beslutet rent 

konkret visade hur medlen skulle fördelas, där det kan antas att en konflikt skedde inom S parti 

då en ledamot valde att rösta med oppositionen. Detta kan förklaras med att om det finns tydliga 

vinnare och förlorare så ökas graden av konflikt, där förlorarna är de som bor i 

Sollefteå/Kramfors kommun och vinnarna de som bor i Sundsvall och Örnsköldsvik. Vidare så 

skulle konflikten kunna förklaras ytterligare av att fördelningen skapar ett glapp mellan 

landsbygd och stad och en möjlig förklaring till konflikten inom partiet skulle kunna bero på 

att nämndemännen har sin hemort fördelade över hela länet (Knill & Tousn, 2012:17, 20). 

Vidare skulle åsiktskonflikten inom S kunna förklaras med de tidigare studier som har visat att 

inom lokal politiken företräds landsbygden till största del av S (Gilljam & Karlsson, 2014: 25 

– 26). 

 

Analysen antyder att S och MP inte följer den socialistiska ideologin i de flesta beslut som tagits 

inom nämnden, vårdalliansen verkar följa den liberalistiska ideologi mer, dock så kan det finnas 

andra orsaker som togs upp ovan, där syftet med motförslagen kan ha en annan agenda än att 

få igenom sin politiska ideologi. Vidare så går det att utläsa att effektivitetsstyrning och idén 

om storsjukhusdrift har tagit stor plats gällande omorganiseringen. Detta skulle kunna tyda på 

att beslutsprocessen inom nämnden påverkas mer om hur resurserna konkret ska fördelas  och 

mindre om partiernas syn på ekonomi ur en ideologisk vinkel, detta går även att koppla till den 

tidigare forskningen där man sett samma mönster (Gilljam & Karlsson, 2014:39).  

 

En annan motivering till att omorganiseringen till länsövergripande verksamheter går att koppla 

till effektivitetsstyrning och stordriftssjukhus är på grund av skrivelser i protokollen som att 

sammanslagning och omstrukturering av vården görs för att öka kvaliteten, och effektivisera 
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produktionskedjan. Där omorganiseringen av Västernorrlands sjukvård kan ses som ett försök 

för politikerna att ta tillbaka makten över organiseringen av vårdenheterna och vart de ska 

lokaliseras(Siverbo, 2007:172,173). 

 

Ord som kvalitetssäkra, effektivisering, kostnadseffektivitet, effektivisera produktionen är 

återkommande i protokollen. Dessa begrepp skulle också kunna antyda att besluten i 

Västernorrlands hälso- och sjukvårdsnämnd styrs snarare av ett effektivitetsperspektiv än 

ideologi, med syfte att återta makten över sjukvården genom att skapa länsöverskridande 

verksamheter. Detta skulle kunna förklaras av vårdens ständiga jakt efter att lösa 

resursproblemen, och försöka anamma nya modeller för att uppfylla syfte (Anell, 2007:81). 

5. Diskussion 
  

5.1 Resultat och analys 
 

Utifrån resultaten och analysen så skulle jag våga påstå att ideologi har en mindre betydelse 

när besluten angående omorganiseringen togs. Dock så finns det i protokollen uttalanden och 

beslut som kan ses som ideologiska men i överlag verkar det som att sakfrågan, en ekonomi i 

balans är viktigare, där kostnader för den vård som utförs ska minska. Att ideologi har mindre 

betydelse kan kopplas dels genom att S och MP röstade för förslagen med nedläggningen av 

BB och akutkirurgin och konsekvent röstade med fokus på att förbättra ekonomin, trots 

konsekvenser av beslutet blev långa avstånd till närmsta sjukhus för de boende i Sollefteå. I 

analysen så ses ”den tredje vägen” få större plats än den traditionellt socialistiska, vilket 

skulle betyda att skillnaden mellan majoriteten (S, MP) och oppositionen (vårdalliansen) inte 

är så stor, då de båda anser att de offentliga verksamheterna bör förändras, där tredje vägen 

vill se en blandekonomi och liberalismen en fri marknad, vilket skulle kunna förklara varför S 

tillsammans med MP röstade för omstruktureringen och där de vill investera på färre sjukhus 

för att få den offentliga verksamheten (specialistvården) att bli mer effektiv (2015:89/119, 

2016:45/143, 2017:12, Newman, 2005:17, Socialism, NE, u.å).  

Vårdalliansen röstade frekvent emot förslagen, och ville konkurrens utsätta specialistvården, 

detta kan antas höra till deras ideologi med friavalet och möjligheten för medborgarna att 

välja vart de ska få vård (Von Mises, 2005:37, Liberalism, NE, u.å). Men å andra sidan så kan 

det vara ett sätt att öka stödet för partierna inom vårdalliansen för att få makten och majoritet 
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nästa val(2015:89/119, 2016:45/143, 2017/12). Detta samband går även att utläsa i 

debattartikeln som tas upp i problemformuleringen, att populism styr vården, där det 

debatteras att valkampanjerna handlar mer om att få med sig opinionen än att föra en politik 

utifrån sin ideologi (Lönnberg, 19-03-03). Utifrån den teoretiska ramen och resultatet så finns 

det två sätt att se på högerns koppling till ideologi, där det å ena sida kan finnas en ideologisk 

grund i och med förslagen angående konkurrens inom specialistvården men å andra sidan 

betyda att de vill öka sin popularitet inför nästa val.  

Utifrån analysen så röstar partierna snarare utifrån sakfrågan i sig än deras ideologi, där både 

SD, S och MP har röstat tillsammans, och att vårdalliansen och V ofta röstade tillsammans, 

men även att V från början röstade för insatsplanen innan förslagen på omstrukturering 

förtydligades. Detta kan å ena sidan tala för att motsättningarna inom nämnden inte är mellan 

partiernas ideologi utan det är sakfrågorna som skiljer dem åt, detta går även att koppla till 

den tidigare forskningen att lokalpolitikerna var mer polariserade i enskilda frågor som var 

nära den egna politiska nivån (Gillijam & Karlsson, 2014:39). Men å andra sidan kan detta 

innebära att ideologierna står varandra närmare idag, och att tredje vägens ideologi har fått 

genomslag inom S i nämnden, att de har närmat sig en mer liberalistisk syn. Det har kanske 

inte skett en avideologisering men ett samförstånd mellan de klassiska parti ideologierna, och 

detta kan ha lett till att skillnaden mellan vänster -och högerideologin minskat och därmed 

även resulterat i att ideologin fått mindre betydelse för politiken.  

Att det finns konsensus inom politiken har Mouffe skrivit om och kritiserat. Detta då politiken 

behöver en motståndare, vi och dem. I ett samhälle där politikerna misslyckas med att tilltala 

medborgaren affektivt, finns det risk att intresset för politiken minskar. Finns det ingen större 

skillnad mellan partierna, vad är då poängen med att rösta? Ett samförstånd mellan vänster -

och högersidan kunde även ses i studien där S och MP och SD röstade tillsammans, medan V 

och vårdalliansen röstade tillsammans i flera voteringar, men även att delar ur S röstade med 

alliansen osv. där partierna inte tycks hålla en skillnad  mellan vänster respektive 

högerpolitiken utan att dessa snarare flyter samman i de studerade voteringarna (2015:89, 

2016:45, 2016:143, 2017:12). 

I framtida studier skulle det vara intressant att studera om det har skett ett avideologisering 

inom politiken och vad som händer med demokratin om detta sker. I uppsatsen går det att se 

en antydan till en avideologisering eller kanske snarare ett ideologiskt samförstånd inom 

nämnden, där partierna inte tydligt går att skilja mellan en höger eller vänsterideologi. Detta 
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är även något som finns skrivet av Mouffe (2008) att skillnaden mellan åsikterna i sakfrågor 

mellan partierna har minskat och därmed även ideologin. Detta förklaras av att det finns ett 

samförstånd mellan politikerna och de centrala samhällsfrågorna, deras likheter är större än 

olikheterna i sakfrågorna. Att försöka nå ett politiskt samhälle där antagonism inte erkänns är 

förenat med risker enligt Mouffe, där en konsekvens av denna frånvaro av ideologi hos höger- 

och vänsterpolitik är att det kan bildas nya extrema ideologier i syfte att skapa ett 

motstånd(Mouffe, 2008). 

Det går inte att dra generella slutsatser utifrån studien och om ideologi har fått mindre 

betydelse inom politiken i stort, men den antydan som finns i undersökningen av hälso- och 

sjukvårdsnämnden kan ändå motivera till att studera ämnet på ett större plan,  för vad gör 

avideologisering och frånvaron av agonistisk kamp mellan partierna med demokratin? detta 

kan kopplas till Gilljam och Karlsson, ”om resultatet blir samma politik oavsett vilket parti 

man röstar på fungerar inte valet som en översättning på folkviljan”(Gilljam & Karlsson, 

2014:23).    
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